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Schváleno 15 dalších česko-saských projektů   

15 weitere sächsisch-tschechische Projekte bestätigt 

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 je možné 
zahájit realizaci dalších 15 projektů. Monitorovací výbor 
Programu spolupráce tento týden na svém zasedání ve 
městě Seiffen v Krušných horách schválil společné čes-
ko-saské projekty s celkovou podporou z Evropské unie 
ve výši 12 milionů EUR. 
Přeshraniční ochranou přírody půdy a životního pro-
středí se zabývají mnohé schválené projekty. Zapojené 
instituce přispějí svými projekty k zachování a ochraně 
biologické rozmanitosti v příhraničí. 
Z našeho euroregionu je to projekt Handmade Nature 
- Realizace praktických opatření ochrany přírody na 
podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – 
Erzgebirge s partnery Naturschutzzentrum Erzgebirge 
gGmbH a Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěv-
ková organizace, s dotací 811 076 EUR. 
Na dalším projektu našeho euroregionu s názvem 
Krušnohoří - Nová krajina - nové příležitosti se podílejí 
3 partneři. Jsou to Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Ber-
gakademie Freiberg.  Dotace je 341 194 EUR.
Dalším tématem je vzdělávání a celoživotního učení. 
Zapojené instituce svými projekty přispívají k trvalému 
pozitivnímu rozvoji příhraničí díky lepším možnostem 
vzdělání. 
Patří sem projekt z našeho euroregionu Přeshraniční ak-
tivity pro profesní orientaci a vzdělávání – LABORA, který 
podali osvědčení partneři, Wirtschaftsförderung Erzgebir-
ge GmbH a OHK Chomutov. Dotace je 426 086 EUR.
Další schválené projekty podporují zlepšení instituci-
onálních kapacit veřejných orgánů a zúčastněných sub-
jektů a účinnou veřejnou správu. 
Krajský úřad Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných 
umění v Drážďanech a regionální muzeum v Mostě 
prohloubí v rámci projektu „Umění pozdního středověku  
v hornické oblasti Krušnohoří“ přeshraniční vědeckou 
spolupráci v oblastech dějiny umění, muzejnictví  
a památková péče. Předmětem jejich činnosti je krušno-
horské umění 15. a 16. století v kontextu těžby. 
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Projekt bude z Evropské unie podpořen přibližně  
969 000 EUR. 
Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech 
ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, za-
chování a ochrany společného přírodního a kulturního 
dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu 
mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 
186 mil. eur. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí.
Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto cel-
kových prostředků poskytnuto již přibližně 133 mil. EUR 
na financování 110 přeshraničních projektů. 
Informace k Programu spolupráce a nabídku kon-
zultací k podmínkám pro přidělení dotace nalez-
nete na: 
www.sn-cz2020.eu

Im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperationspro-
gramms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 

- 2020 können weitere 15 Projekte umgesetzt werden. 
Der Begleitausschuss des Kooperationsprogramms be-
stätigte die sächsisch-tschechischen Gemeinschaftspro-
jekte, die mit insgesamt 12 Millionen Euro von der Euro-
päischen Union gefördert werden, auf seiner Sitzung im 
September in Seiffen (Erzgebirgskreis). 
Viele der bestätigten Projekte befassen sich mit grenz-
übergreifendem Natur-, Boden- und Umweltschutz. Die 
beteiligten Einrichtungen werden mit ihren Vorhaben 
dazu beitragen, die biologische Vielfalt in der Grenzre-
gion zu erhalten und zu schützen. 
Aus unserer Euroregion ist es das Projekt Handmade Na-
ture - Umsetzung praktischer Naturschutzmaßnahmen 
zur Förderung der biologischen Vielfalt in der Kultur-
landschaft des Erzgebirges - Krušné hory mit den Part-
nern Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH, Schlettau 
und Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková 
organizace mit der Förderung von 811.076 EUR. 
Im Projekt unserer Euroregion Erzgebirge - neue Land-
schaft, neue Chancen beteiligen sich drei Partner - Výz-

kumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze und TU Bergakademie 
Freiberg. Förderung ist 341.494 EUR.
Weitere Themen sind Bildung und lebenslanges Lernen. 
Die beteiligten Einrichtungen tragen mit ihren Vorhaben 
zu einer nachhaltigen positiven Entwicklung der Grenz-
region durch bessere Bildungsmöglichkeiten bei.  
Aus unserer Euroregion gehört das Projekt Länder-
übergreifende Aktivitäten für Berufsorientierung und 
Ausbildung – LABORA dazu.  Die Partner sind die Wirt-
schaftsförderung Erzgebirge GmbH aus Annaberg-Buch-
holz und die OHK Chomutov mit einer Förderung von 
426.096 EUR. 
Weitere bestätigte Projekte unterstützen die Verbesse-
rung der institutionellen Kapazitäten von öffentlichen 
Behörden und Interessenträgern und eine effiziente 
öffentliche Verwaltung.
Das Bezirksamt Ústí nad Labem, die Hochschule für 
Bildende Künste Dresden und das Regionalmuseum in 
Most vertiefen im Rahmen des Projektes „Spätmittel-
alterliche Kunst in der Montanregion Erzgebirge“ ihre 
grenzüberschreitende wissenschaftliche Zusammenar-
beit in den Bereichen Kunstgeschichte, Museumswesen 
und Denkmalpflege. Gegenstand ihrer Aktivitäten ist 
die erzgebirgische Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts 
im Kontext des sächsisch-böhmischen Bergbaus. Das 
Projekt wird von der Europäischen Union mit insgesamt 
rund 969.000 Euro gefördert.
Bis zum Jahr 2020 stehen für grenzübergreifende 
Projekte in den Bereichen Hochwasser-, Brand- und 
Katastrophenschutz, Schutz und Erhaltung des gemein-
samen Natur- und Kulturerbes, Tourismus, Bildung, 
interkultureller Dialog und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des 
Programms insgesamt 186 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und aus nationalen 
Beiträgen der beiden Nachbarländer. 
Seit Programmstart im Juli 2015 werden damit bereits 
110 grenzübergreifende Projekte mit rund 133 Milli-
onen Euro aus den zur Verfügung stehenden Mitteln 
finanziert. 
Informationen zum Kooperationsprogramm und 
Beratungsangebote zu den Förderbedingungen: 
www.sn-cz2020.eu
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Výroční konference Kooperačního programu Svobodný stát Sasko – ČR  2014 – 2020

Jahreskonferenz des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020

Pracovníci Společného sekretariátu Kooperačního pro-
gramu Svobodný stát Sasko – ČR  2014 – 2020 se pre-
zentací své výroční konference vydali novou cestu. 
Konferenční sál na zámku Weesenstein, jehož osud je 
úzce spjat s česko-saskými dějinami, se stal jevištěm no-
sitelů úspěšných projektů, kteří tak mohli letos přesta-
vit své kulturními projekty před početným publikem. 
Byla to např. ukázka dětského divadelního představení 
Poplach v pohádkovém lese Docela velkého divadla  
z Litvínova, na kterém se podílel jeho projektový part-
ner Alte Brauerei Annabberg-Buchholz, dále ukázky  
z koncertního programu projektu Viva la musica saské 
Mozartové spolenosti a ZUŠ T.G. Masaryka Chomutov a 
univerzity UJEP, či představení projektu  „Síť interkulturní 
komunikace a vzdělání a jazyků se  saským partnerem 
Musikrat e.V, Kultureller Bildungsbetrieb Erzgebirgskreis 
a Základní uměleckou školou Litvínov“. 
Předseda Správního orgánu programu Dr. Roger Ma-
ckeldey představil ve své prezentaci výsledky koope-
račního programu od doby vstupu ČR do Evropské unie 
2004 až do současné doby. 
Tento program jako velmi úspěšný byl velmi kladně hod-
nocen jak ředitelem teritoriální spolupráce Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, který je národním orgánem pro 
tuto spolupráci, Dr. Jiřím Horáčkem, tak i přítomnými 
nositeli projektů, hosty a zástupci euroregionů. 

Einen neuen Weg haben die Mitarbeiter des Sekretari-
ats des Kooperationsproprogramms Freistaat Sachsen 

– Tschechische Republik 2014 – 2020 mit der Präsen-
tation ihrer Jahreskonferenz beschritten.
Der Konferenzsaal des Schlosses Wesenstein, des-
sen Geschichte eng mit der sächsisch-böhmischen 
Geschichte verknüpft ist, wurde zur Bühne für 
Projektträger, die sich mit ihren -  in diesem Jahr- 
kulturellen Projekten beim Publikum vorstellten. 
Diese bestanden in einer Kurzfassung des Kinderthe-

aterstücks „Müllalarm im Märchenwald“ des  Docela 
velke divadlo (Ganz Großes Theater) in Litvinov mit 
seinem Partner Alte Brauerei Annaberg-Buchholz,  
Ausschnitten aus dem Konzertprogramm des Pro-
jektes Viva la Mus  ica von der Sächsischen Mozartge-
sellschaft der ZUS T.G. Masarek Chomutov und dem 
UJEPT Usti n.L. und der Vorstellung des Projektes 
Netzwerk Kulturelle Bildung und Sprache mit sei-
nen Partnern Sächsischer Musikrat e.V, Kultureller 
Bildungsbetrieb Erzgebirgskreis und der Základní 
umělecká škola Litvinov.

Der Vorsitzende der Verwaltungsbehörde des Pro-
gramms Dr. Roger Mackeldey stellte in seiner Präsen-
tation die Ergebnisse des Kooperationsprogramms seit 
dem Beitritt der Tschechischen Republik in die Europä-
ische Union 2004 bis heute vor.
Der Erfolg des Programms wurde sowohl von der Natio-
nalen tschechischen Behörde mit seinem Direktor Dr. Jiri 
Horacek, der sächsischen Verwaltungsbehörde, als auch 
den anwesenden Projektträgern und Gästen, unter de-
nen auch die Vertreter der Euroregionen waren, als sehr 
hoch eingeschätzt.
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Krizový management v Lounech    Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen in Louny

Komise krizového managementu dvou euroregionů, 
Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Elbe/
Labe, jednaly v sobotu 3. června 2017 z iniciativy Jiřího 
Čermáka z pracoviště krizového řízení Ústeckého kraje 
v Lounech u příležitosti Dne záchranářů. Jiří Čermák 
je aktivním členem obou komisí, ve kterých zastupuje 
Ústecký kraj. Komise obou euroregionů přivítal náměs-
tek hejtmana Martin Klika. Na jednání obou komisí se 
členové vzájemně seznámili a shodli se na společných 
projektech. Bude to reedice záchranářského kapesního 
slovníčku, který vydal Euroregion Krušnohoří a o který 
byl velký zájem a tradiční soutěž mladých hasičů, kte-
rou zatím pořádá Euroregion Krušnohoří, by se mohla 
rozšířit i o Euroregion Elbe/Labe. Důležitá je i podpora 
každodenní spolupráce záchranářů z obou zemí přímo 
na hranici, která je zatím součástí velkého projektu. K je-
jímu rozšíření je zapotřebí řada přípravných workshopů, 
které by bylo možno podpořit z Fondu malých projektů, 
které euroregiony spravují.  

Die Arbeitsgruppen Katastrophenschutz und Rettungs-
wesen der Euroregionen Erzgebirge/Krušnohoří und 
Elbe/Labe tagten am Samstag den 3. Juni 2017 auf-
grund der Initiative Herrn Jiří Čermáks aus der Abtei-
lung Katastrophenschutz des Bezirkes Ústecký kraj in 
Louny, anlässlich des Tages des Rettungsdienstes. Herr 
Čermák ist aktives Mitglied beider Arbeitsgruppen, in 
denen er den Bezirk vertritt. Die Arbeitsgruppen beider 
Euroregionen wurden vom stellvertretenden Bezirks-
hauptmann Martin Klika begrüßt. Nach der Vorstellung 
der Mitglieder  beider Arbeitsgruppen  vereinbarte man  

sich auf gemeinsame Projekte. Insbesondere auf den  
Nachdruck des Wörterbuches für Rettungskräfte, das 
die  Euroregion Erzgebirge herausgegeben hatte und 
das eine sehr gute Resonanz erfuhr.  Der von der Eurore-
gion Erzgebirge veranstaltete traditionelle Wettbewerb 
der Jugendfeuerwehren könnte sich um die Teilnehmer 
aus der Euroregion Elbe/Labe erweitern. Wichtig ist 
die Unterstützung der täglichen Zusammenarbeit der 
Rettungskräfte direkt an der Grenze, die bisher ein Teil 
des Großprojektes ist. Dazu sind eine Reihe Workshops 
nötig, die man aus dem Kleinprojektefonds, der von den 
Euroregionen verwaltet wird, fördern kann.  
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2. Sportovní hry dvou euroregionů    2. Sportspiele zweier Euroregionen

Dne 15. září proběhly v Drážďanech 2. přeshraniční 
sportovní hry Euroregionů Erzgebirge/Krušnohoří  
a Elbe/Labe. Ve čtyřech sportech fotbal, volejbal, atleti-
ka a šachy soutěžilo na 150 mladých sportovců ročník ve 
věku 12 – 15 let.  Hry v areálu Margon Arena Dresden 
zahájil primátor města Drážďany a zároveň president 
Euroregionu Elbe/Labe Dirk Hilbert a poté se soutěžící 
pustili do svých sportů. Každý z Euroregionu postavil 
výběry složené z české a saské části. Tým Erzgebirge 
(SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V., Freiberger PSV, SC Anna-
berg-Buchholz), tým Krušnohoří (FK Bílina, AK Bílina, 
Volleyball Most), tým Labe (SKP Sever Ústí nad Labem, 
FK Ústí nad Labem) tým Elbe (TuS Dippoldiswalde, SV 
Sachsenwerk Dresden e.V., TSV Dresden, Schachklub 
Heidenau, Schachzentrum Seeblick). Nejlépe si vedl tým 

Erzgebirge, který zvítězil ve většině disciplín. Ale vlastně 
při hrách šlo více o setkání sportovců, než o vítězství.
Organizaci celé akce zajistil městský sportovní svaz 
Stadtsportbund Dresden společně s okresním spor-
tovním svazem Kreissportbund Sächsische Schweiz 
- Osterzgebirge e.V a projektovým partnerem na 
české straně Euroregionem Labe. Finančně hry pod-
pořil Fond malých projektů v EEL, tedy to byla vlastně 
Evropská unie. 
Příští rok se budou hry konat 14. září v Ústí nad Labem.

Zum zweiten Mal haben am 15. September die Eurore-
gionen Erzgebirge/Krušnohoří und Elbe/Labe gemein-
sam grenzüberschreitende Sportspiele veranstaltet. In 

den Sportarten Fußball, Volleyball, Leichtathletik und 
Schach wetteiferten ca. 150 junge Menschen im Alter 
zwischen 12 und 15 Jahren. Nach der Eröffnung durch 
Dresdens Oberbürgermeister und Präsident der Eurore-
gion Elbe/Labe, Dirk Hilbert, legten die vier Teams auf 
dem Sportgelände Margon Arena Dresden los. 
Jede Euroregion trat jeweils mit einem tschechischen 
und einem deutschen Team an, welches immer von 
mehreren Sportvereinen gebildet wurde: Team Erzge-
birge (SSV 91 Brand-Erbisdorf e.V., Freiberger PSV, SC 
Annaberg-Buchholz), Team Krušnohoří (FK Bílina, AK 
Bílina, Volleyball Most), Team Labe (SKP Sever Ústí nad 
Labem, FK Ústí nad Labem) und Team Elbe (TuS Dippol-
diswalde, SV Sachsenwerk Dresden e.V., TSV Dresden, 
Schachklub Heidenau, Schachzentrum Seeblick). Letzt-
endlich hat das Team Erzgebirge in den meisten Sport-
arten richtig abgeräumt. Aber eigentlich ging es ja viel 
mehr um die Begegnung als ums Gewinnen.
Organisiert wurde die Veranstaltung sehr engagiert 
und routiniert vom Stadtsportbund Dresden mit Unter-
stützung des Kreissportbund Sächsische Schweiz - Os-
terzgebirge e.V.. Finanziell wird sie aus dem Kleinpro-
jektefonds der Euroregion Elbe/Labe unterstützt, also 
letztendlich von der Europäischen Union. 

Im nächsten Jahr werden die Sportspiele voraussichtlich 
am 14. September in Ústí nad Labem stattfinden. 
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Sociální komise v Mostě  Arbeitsgruppe Soziales in Most

Pro jednání sociální komise 29. srpna 2017 vybral její 
předseda, Ing. Karel Giampaoli, Dětský domov v Mostě. 
Zvolil ho proto, že tématem jednání byla problemati-
ka systému péče o ohrožené rodiny a děti. Pro jednání 
připravil Karel Giampaoli podklady o tomto systému v 
České republice písemně s překladem do němčiny, což 
umožnilo německé straně snadnější orientaci, a mohl 
tak dobře systém podrobně představil. O péči o děti a 
mládež v Sasku informovala za velké pozornosti českých 
členů komise Christiane Wehner z referátu na pomoc 
mládeži okresního úřadu Krušnohorského okresu. V roz-
sáhlé diskusi na toto téma se vyjasnily některé odlišnosti 
v obou systémech péče o děti a mládež. Např. v Sasku 
spočívá práce v takovýchto zařízeních na dobročinných 
spolcích a organizacích, řízených okresy, na české straně 
spočívá ve veřejných institucích, ale především na kra-
jích a také obcích s rozšířenou působností a jimi zřizo-
vaných organizacích. V případě odebírání dětí mají obě 
země stejný názor, a sice ten, že odebírání dětí z rodin je 
naprosto výjimečná možnost. Z následné diskuse o pě-
stounské péči, osvojování dětí, ústavní výchově, nezle-
tilých matkách, roli soudů a státní správy vzešla myšlen-
ka na uspořádání workshopu pro větší okruh zájemců, 
z něhož by mohly vzejít podněty pro ministerstva a po-
litické zástupce, připravující legislativní změny. Sociální 
komise se také zapojuje do přípravy rozvojové strategie 
euroregionu. Některé náměty zazněly již na několika 
předchozích zasedáních komise a pracovní skupina 
složená z obou předsedů, jednatelů a zástupců úřadů 
práce je na svém jednání 12. září 2017 shrne a připraví 
pro zapracování do připravované strategie.  
Na závěr jednání provedla ředitelka Dětského domova 
Ing. Bc. Marcela Stütz členy komise v dětském domo-
vě, který patří mezi nejlepší v kraji. Součástí komple-
xu domova je také krizové zařízení pro děti a sociální 

služba pro mladé dospělé – dům na půl cesty. Také 
němečtí kolegové vysoce ocenili jak vybavení domova, 
tak i úroveň péče, které se zde dětem a mladým lidem 
dostává. 

Für die Beratung der Arbeitsgruppe Soziales im  August 
2017 wurde durch den  Vorsitzenden, Herr Ing. Karel 
Giampaoli, das Kinderheim in Most ausgewählt, weil 
Thema  der Beratung das System der Pflege gefähr-
deter Familien und Kinder war. Dafür wurden durch ihn 
Unterlagen zum System in der Tschechischen Republik 
zweisprachig vorbereitet, was der deutschen Seite eine 
bessere Orientierung ermöglichte. Zur Jugendhilfe in 
Sachsen informierte Frau Christiane Wehner aus dem 
Jugendamt des Erzgebirgskreises die tschechischen 
Kollegen. In einer umfangreichen Diskussion wurden 
Unterschiede in beiden Systemen erklärt. Z.B. sind in 
Sachsen die Träger dieser Einrichtungen Wohlfahrtsver-
bände und andere freie Träger, die von den Landkreisen 
ausgewählt werden. Auf der tschechischen Seite un-
tersteht die Arbeit  den öffentlichen Institutionen,  vor 
allem  den Bezirken und  Gemeinden mit einer breiteren 

Kompetenz und der von ihnen gegründeten Organi-
sationen. Im Falle des Kindesentzugs verfahren  beide 
Länder gleich, nämlich nur in ganz begründeten Aus-
nahmesituationen.  Aus der anschließenden Diskussion  
über die Pflege, Adoption, minderjährige Mütter, die 
Rolle der Gerichte und staatlichen Verwaltung entstand 
die Idee, einen Workshop für mehrere Interessenten zu 
organisieren. Daraus könnten Impulse für Ministerien 
und politische Vertreter entstehen, die legislative Ände-
rungen vorbereiten. 
Die Arbeitsgruppe Soziales beteiligt sich wie alle ande-
ren Arbeitsgruppen an der Vorbereitung der Entwick-
lungsstrategie der Euroregion Erzgebirge.  In einer klei-
nen Gruppe sollen die ausgewählten Themen präzisiert 
werden. 
Am Ende der Beratung führte die Direktorin des Kinder-
heimes, Frau Ing. Bc. Marcela Stütz die Mitglieder der Ar-
beitsgruppe durch die Einrichtung, die zu den besten Im 
Bezirk gehört. Ein Teil des Komplexes ist für Kinder in  Not 
und als Sozialdienst für junge Erwachsene, dem sog. Haus 
auf der Hälfte des Weges. Auch von den deutschen Kolle-
gen wurden die Ausstattung des Hauses sowie die liebe-
volle Betreuung der Kinder sehr positiv wahrgenommen.
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Životní prostředí a regionální plán  Umwelt und Regionalplanung

V Podkrušnohorském zooparku v Chomutově se 31. 8. 
2017 sešla komise pro životní prostředí a regionální plán 
na svém pravidelném jednání. Po informaci o stavu rea-
lizace programu Interreg V-A a Fondu malých projektů, 
který Euroregion Krušnohoří spravuje, uvedl předseda 
komise Dr. Jiří Roth dva hosty, kteří představili své velké 
projekty. Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rost-
linné výroby v Chomutově představil projektový záměr 
ENZEDRA - Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové 
a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové roz-
manitosti regionu. Na přípravě se podílejí partneři ze 
Saska a chomutovský zoopark. Ing. Martin Motlík před-
stavil komisi již v současné době realizovaný projekt 
Informační centrum Fláje, podaný Povodím Ohře, státní 
podnik, který v něm má svého osvědčeného a dlouho-
dobého partnera, saský státní podnik Zemská správa 
přehrad (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung).
Komise se, podobně jako ostatní komise, zabývala svým 
příspěvkem do rozvojové strategie Euroregionu Krušno-
hoří. Své náměty bude směřovat na oba jednatele. 
Živá diskuse se vedla i o nedostatečné vzájemné infor-
movanosti v případě ohrožení životního prostředí. Jak 
při požáru v loňském roce v Unipetrolu, tak i v případě 
nedávného požáru skládky Celio nebyly obce na saské 
straně informovány, přestože byl schválen projekt infor-

mačního portálu krizového managementu v programu 
na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 a již v roce 
2000 bylo pro informovanost veřejnosti založeno Ekolo-
gické centrum pro Krušnohoří v Mostě. 
Členové komise v chomutovském zooparku jednali již 
několikrát, na jednání 31. 8. neskrývali obdiv nad jeho 
úspěšným rozvojem, který jim přiblížila ředitelka Iveta 
Rabasová. 

Die Arbeitsgruppe für Umwelt und Regionalplanung 
traf sich zu ihrer regelmäßigen Beratung im Tierpark 
Erzgebirgsvorland in Chomutov. Nach der Information 
zum Stand der Umsetzung des Programms Interreg 
V-A und des von der Euroregion Erzgebirge verwal-
teten Kleinprojektefonds, begrüßte der Vorsitzende 
Herr Dr. Jiří Roth zwei Gaste, die ihre Großprojekte 
vorstellten.  Ing. Roman Honzik aus dem Forschungs-
institut der Pflanzproduktion in Chomutov stellte das 
Projektvorhaben ENZEDRA –„Weiße Stellen der länd-
lichen Geschichte: Einheimische Nutz- und Zierpflan-
zen zur Erhöhung der regionalen Artenvielfalt“ vor. 
An der Vorbereitung beteiligen sich die sächsischen 
Partner und der Tierpark Chomutov. Herr Ing. Motlík 
stellte der Arbeitsgruppe das bereits realisierte Pro-

jekt Informationszentrun Fláje vor. Es ist ein von dem 
Staatsbetrieb Povodí Ohře beantragtes Projekt. Der 
bewährte und zuverlässige Projektpartner des tsche-
chischen Betriebs ist die Sächsische Landestalsper-
renverwaltung. Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich, 
ähnlich wie andere Arbeitsgruppen, mit ihrem Beitrag 
in die Entwicklungsstrategie der Euroregion. Ihre Vor-
schläge wird sie an beide Geschäftsführer übergeben. 
Eine rege Diskussion wurde zur mangelhaften gegen-
seitigen Information im Falle einer Umweltbedrohung 
geführt. Wie bei dem Brand im Betrieb Unipetrol wur-
den auch beim neuerlichen Brand in der Deponie Celio 
die sächsischen Gemeinden nicht oder viel zu spät 
informiert, trotzdem ein Projekt eines Informations-
portals für den Katastrophenschutz im Programm der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 geneh-
migt worden ist. Ebenso wurde bereits im Jahr 2000 
zur  Information der Öffentlichkeit das „Ökologische 
Zentrum für das Erzgebirge“ in Most gegründet, von 
dem ebenso keine Information kam. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe tagten schon mehr-
mals im Tierpark Chomutov und bei der Beratung am 
31.08. bewunderten sie die erfolgreiche Entwicklung 
des Zoos, der ihnen von Frau Direktorin Iveta Rabasová 
gezeigt wurde.  
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Krizový management

Brandschutz/Katastrophenschutz und Rettungswesen

Jako každý rok, i tentokrát si komise pro krizový ma-
nagement nenechala ujít příležitost, aby v sobotu  
3. září 2017 své jednání uskutečnila na soutěži mladých 
hasičů. Soutěž proběhla v rekreačním středisku mládeže 
Jugendherberge Falkenain u přehrady Kriebstein ve Fal-
kenhainu,nedaleko města Mittweida. Je to tradiční akce, 
kterou komise realizuje od svého založení. Mladí hasiči 
zde byli ubytováni v mládežnické ubytovně, bezpro-
středně u místa soutěže. Komise zde kromě jiného pro-
jednala své záměry, které zapracuje do rozvojové stra-
tegie euroregionu. Je to zatím společná záchranářská 
akademie pro mládež, vytvoření společného střediska 
dopravní výchovy a přímý přeshraniční varovný systém. 
Právě nedávné události, jako byl požár Unipetrolu  
a skládky Celio, dokladují jeho nezbytnost. Přestože ce-
lou dobu trvání euroregion usiluje o přímé propojení kri-
zového managementu s obcemi na druhé straně hranice, 
jsou saské příhraniční obce informovány o mimořádných 
událostech na české straně s velkým zpožděním a ne-
přesně, což vyvolává jejich značnou nespokojenost. 
Všichni členové komise se zúčastnili slavnostního zahá-
jení soutěže mladých hasičů, kterou oba předsedové 
odstartovali, a poté prošli všech devět stanovišť na trati 

dlouhé 3,5 km, kde soutěže probíhaly. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev mladých 
hasičů. Byly to sbory z obcí Citoliby, Osek, Haji u Duch-
cova, Strupciče, 2 x Lenešice, Obrnice, Bilence, Nieder-
bobritzsch, Frauenstein,  Niederwiesa, Mittweida, Groß-
olbersdorf, Oelsnitz, Lugau, Zwönitz
Soutěžilo se kromě jiného ve způsobu volání o po-
moc, zásahu v nafukovacích člunech, Hasičském útoku  
a v záchranářské akci ve výšce pomocí požárního žebříku.  
V neděli na vyhlášení výsledků se radovala z prvních 
míst tato družstva: Bilence, Lenešice A a Niederwiesa

Wie jedes Jahr, ließen es sich die Mitglieder dieser 
Arbeitsgruppe nicht nehmen, ihre Arbeitsberatung 
während des Jugendfeuerwehrwettbewerbs durchzu-
führen, der am 3. September an der Kriebsteintalsperre 
in Falkenhain stattfand. Es ist eine traditionelle Veran-
staltung, die die Arbeitsgruppe seit ihrer Gründung re-
alisiert. Die Jugendlichen waren in der Jugendherberge 
untergebracht, in deren unmittelbarer Nähe die Wett-
kampfstrecke aufgebaut war. Die Arbeitsgruppenmit-
glieder  bereiten hier zunächst über Projekte und eigene 

Vorhaben sowie zur Entwicklungsstrategie der Eurore-
gion. Dazu wurde über eine gemeinsame Rettungsa-
kademie für Jugendliche, die Gründung eines Verkehrs-
bildungszentrums und eines direkten Warnsystems bei 
Großereignissen. Der Brand in der Chemiefabrik  Unipe-
trol und der aktuelle Großbrand der Deponie Celio be-
weisen die Notwendigkeit. Trotzdem sich die Euroregion 
seit ihres Bestehens um eine direkte Vernetzung des Kri-
senmanagements mit den Gemeinden auf der anderen 
Seite der Grenze bemüht und Kommunikationswege auf 
den Weg gebracht wurden, werden die sächsischen Ge-
meinden über  außerordentlichen Situationen auf tsche-
chischer Seite ungenau und mit Verspätung informiert, 
worüber man unzufrieden ist. 
Alle Mitglieder beteiligten sich an der feierlichen Eröff-
nung des Jugendfeuerwehrwettbewerbs, den die bei-
den Vorsitzenden der Arbeitsgruppe eröffneten. Danach 
wurden alle elf Wettkampfstationen, die sich auf 3,5 
Kilometern Länge erstreckten, besichtigt. 
Insgesamt beteiligen sich 16 Mannschaften der Jugend-
feuerwehren - Citoliby, Osek, Háj u Duchcova, Strupciče, 
2 x Lenešice, Obrnice, Bílence, Niederbobritzsch, Frauen-
stein,  Niederwiesa, Mittweida, Großolbersdorf, Oels-
nitz, Lugau und  Zwönitz.
Gezeigt wurden unter anderem das Absetzen von Notru-
fen, der Einsatz mit Schlauchbooten, Löschangriffe und 
das Arbeiten in größeren Höhen mit Hilfe der Drehleiter.
Bei der Siegerehrung am Sonntag konnten sich die 
Mannschaften aus Bilence, Lenesice A und Niederwiesa 
über die ersten 3 Plätze in dieser Reihenfolg freuen.
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Zemědělská komise na Zahradě Čech - Den s Agrární komorou a Ústeckým krajem

Arbeitsgruppe Landwirtschaft im Garten Böhmens - Ein Tag mit der Agrarkammer und dem Bezirk Ústecký kraj

Tradičně se zemědělská komise setkává na Dni s Agrární 
komorou a Ústeckým krajem na Zahradě Čech, aby nejen 
projednala své další náměty společných projektů, ale 
aby se také v Litoměřicích seznámila úspěchy českého 
regionálního  zemědělství. 
 Agrární komora v Mostě připravila 15. září 2017 ve 
spolupráci Ústeckým krajem na výstavě Zahrada Čech v 
Litoměřicích tradiční Den s agrární komorou s bohatým 
kulturním programem. Jako v loňském roce byly vyho-
dnoceny dvě soutěže - Regionální potravina Ústeckého 
kraje 2017 a soutěž o nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče 2017. Oceněna 
při této příležitosti byla zásluha hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka za podporu regionálního 
zemědělství. Největší zásluhu ovšem na uspořádání 
celé této impozantní akce má ředitelka Okresní agrární 

komory Most Ludmila Holadová, která je i předsedkyní 
zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří. Každoroční 
účast saských partnerů na této akci je dokladem dlouho-
dobé a neformální spolupráce zemědělců v Euroregionu 
Krušnohoří.   

Traditionell trifft sich die Arbeitsgruppe an diesem Tag 
mit der Agrarkammer und dem Bezirk Ústecký kraj in der 
Ausstellung des Garten Böhmens um nicht nur die Vor-
haben der zukünftigen Projekte zu besprechen, sondern 
auch die Ergebnisse der tschechischen Landwirtschaft 
kennen zu lernen. 
Der Garten Böhmens wird traditionell von der Agrar-
kammer in Most in Zusammenarbeit mit dem Bezirk 
Ústecký kraj für den 15. September mit einem bunten 

Kulturprogramm vorbereitet. Wie im vorigen Jahr 
organisierte die Moster Agrarkammer zwei traditi-
oneller Wettbewerbe – Regionale Lebensmittel des 
Bezirkes Ústecký kraj 2017 und den Wettbewerb „Be-
stes Lebensmittel des Lands des Přemyslidens, dem 
Ackermann“. Zu dieser Gelegenheit bedankte man sich 
bei dem Bezirkshauptmannes Herr Bubeníček für die 
Unterstützung der regionalen Landwirtschaft. Den 
größten Verdienst für die erfolgreiche und  imposante 
Veranstaltung hat freilich die Vorsitzende der Moster 
Agrarkammer, die Direktorin Frau Ludmila Holadová, 
die auch die tschechische Vorsitzende der Arbeitsgrup-
pe Landwirtschaft der Euroregion ist. Die jährliche Teil-
nahme der sächsischen Partner an der Veranstaltung 
ist der Beweis einer langjährigen Zusammenarbeit der 
Landwirte in der Euroregion.
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Komise pro muzea a kulturní památky    

Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler

Místem jednání této komise bylo 30. srpna 2017 mu-
zeum Kalkwerk Lengefeld, známé z mnoha úspěšných 
přeshraničních projektů.  Komise se seznámila se sta-
vem realizace programu Interreg V-A, především pak 
s Fondem malých projektů. V tomto fondu byly také 
podány dva projekty z oblasti historie a muzejní práce, 
které komise hodnotila. Členové komise se s ním velmi 
dojemně rozloučili a doufají, že zůstane alespoň jejím 
čestným členem. Po ukončeném jednání provedla 
vedoucí muzea Kalkwerk Martina Reichel, dlouholetá 
členka komise, kolegy ve svém zařízení.

Tagungsort der Arbeitsgruppe war am 30. August 
2017 das aus mehreren erfolgreichen grenzüber-

schreitenden Projekten bekannte Museum Kalkwerk 
Lengefeld. Die Arbeitsgruppe machte sich mit dem 
Stand des realisierten Programm Interreg V-A be-
kannt, hauptsächlich mit dem Kleinprojektefonds. In 
diesem Fonds wurden auch zwei Projekte aus den Be-
reichen Geschichte und museale Arbeit beantragt, die 
von der Arbeitsgruppe bewertet wurden. 
Während dieser Beratung wurde der Vorsitzende  
Dr. Ulrich Thiel verabschiedet, der die   Arbeitsgrup-
pe von Beginn an leitete. Alle wünschten, dass er der  
Arbeitsgruppe auch weiterhin verbunden bleibt.
Interessant war die sich anschließende Führung durch 
das Museum Kalkwerk Lengefeld, dessen Geschichte 
und aktuelle Nutzung  die Museumsleiterin Frau Rei-
chel in sehr anschaulicher Weise vorstellte.
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Lokální řídící výbor schválil celkem 9 projektů 

Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte 9 Projekte

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých 
projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg 
V-A na svém zasedání 6. září 2017 ve Freibergu ob-
drželo k rozhodování celkem 10 projektů. Za Centrum 
pro regionální rozvoj se zúčastnila Ing. Lenka Klogne-
rová a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR RNDr. Jiří 
Horáček, vedoucí odboru evropské územní spolupráce. 
Schváleno bylo 9 projektů. Z nich bylo 7 českých s 
dotací 86 613 EUR a 2 saské projekty s dotací 13 765 
EUR. Jeden český projekt nezískal dostatečný počet 
hlasů pro přijetí. Jednomyslně byla zamítnuta žádost o 
navýšení prostředků saského žadatele, protože žádost 
byla předložena pouze v německém jazyce. 
Fond malých projektů, který spravuje a administruje 
Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním 
programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshra-
niční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně 
má každá strana euroregionu k dispozici průměrně  
230 000 EUR.  O přidělení dotace rozhoduje česko – 
saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 
16 hlasujících členů a 7 členů je s hlasem poradním. 
Projekty byly posouzeny v odborných komisích eurore-
gionu a jejich názory byly plně zohledněny. 
Dr. Horáček ocenil dobrou práci Lokálního řídícího vý-
boru, zejména zapojení odborných komisí euroregionu 
do posuzování projektových žádostí. Jednání výborně 
tlumočila, jako obvykle, Luise Zelenková. Další Lokální 
řídící výbor se uskuteční 29.11.2017 v Mostě, projektové 
žádosti je třeba podat do 18.10. 2017. Na české straně 
zbývá po započtení tohoto Lokálního řídícího výboru  
425 803,77 EUR, na saské straně zbývá 895 826,03 EUR.

Lokální řídící výbor nezapomněl ani na narozeniny 
projektové manažerky Euroregionu Krušnohoří Marti-
ny Ďurdíkové.

Das gemeinsame Entscheidungsgremium für den 
Kleinprojektefonds im Kooperationsprogram Sachsen 
– Tschechische Republik Interreg V-A bewertete bei 
seiner Sitzung  am 6. September in Freiberg insgesamt 
10 Projekte. Das Zentrum für Regionalentwicklung der 
Tschechischen Republik wurde von Frau Ing. Lenka Klo-
gnerová vertreten und das Ministerium für Regionalent-
wicklung von Herrn RNDr. Jiří Horáček, dem Direktor des 
Programms der europäischen territorialen Zusammen-
arbeit. Es wurden 9 Projekte genehmigt, 2 sächsische 
Projekte in Höhe von 13 765 EUR, die 7 tschechischen 
mit insgesamt 86 613 EUR.  Ein tschechisches Projekt er-
reichte die erforderliche Punktzahl nicht und ein Antrag 
auf Mittelerhöhung wurde aufgrund fehlender Zwei-
sprachigkeit abgelehnt. Der von der Euroregion ver-
waltete Kleinprojektefonds ist ein Projekt im Programm 
Interreg V-A und unterstützt die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit Sachsen und Tschechische Republik 
bis 2020. Jährlich hat jede Seite der Euroregion in dieser 
Förderperiode 230 000 EUR zur Verfügung. 
Über die Förderung entscheidet der gemeinsame 
tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss mit 
insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern und mit 
7 Mitgliedern mit Beratungsstimmen. Die erreichten 
Projekte wurden in Arbeitsgruppen der Euroregion 
bewertet und ihre Stellungnahmen wurden berück-
sichtigt. Herr Dr. Horáček schätzte die gute Arbeit des 
Lokalen Lenkungsausschusses hoch ein, vor allem die 
Beteiligung der Arbeitsgruppen an der Bewertung der 
Projektanträge. Die Beratung wurde von Frau Luise Ze-
lenková ausgezeichnet gedolmetscht.  
Der nächste Lenkungsausschuss findet am 29.11.2017 in 
Most statt. Projekte sind zu beantragen bis 18.10. 2017. 
Auf der tschechischen Seite stehen nach der Aufrechnung 
des Lokalen Lenkungsausschusses noch 425 803,77€ und 
auf der sächsischen Seite 895 826,03€ zur Verfügung..
Der Projektmanagerin Martina Ďurdíková wurde durch 
den Lenkungsausschuss zum Geburtstag gratuliert.

Projektnr. 
Číslo projektu

Projekttitel 
Název projetku

Antragsteller 
Žadatel

Projektpartner 
Projektový partner

Kosten, gesamt 
Celkové způsobilé 

náklady

Förderung 
 Dotace 

 Euro

0221-SN "Bärenstein & Vejprty - Grenzenlos 2017/ 
Bärenstein & Vejprty - Bez hranic 2017"

Gemeinde Bärenstein Město Vejprty 4 140,79 3 519,67

0275-CZ Die Franziskaner in den Ländern der Böhmischen Krone und Sachsen 
zwischen der Reform, Reformation und Gegenreformation  
(15.-17.Jahrhundert)/Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi 
reformou, reformací a protireformací (15.-17.století)

Kulturní zařízení Kadaň ISGV Dresden 14 998,62 12 748,82

0281-CZ Eurofest - Grenzüberschreitender Schülerländervergleich Leicht-
athletik/Eurofest - mezinárodní atletické závody staršího žactva 
partnerských měst

ASK Elna Počerady LV 90 Erzgebirge 12 650,55 10 752,96

0383-CZ Business Day Erzgebirge (oder Innovatives Treffen)/  
Krušnohrský Byznys Day (aneb Inovační rande)

OHK Chomutov WfE 14 996,01 12 746,60

0391-CZ Gespenstischer Spaziergang/Strašidelná procházka Kultura a sport Chomutov s.r.o. Taupunkt e.V. Chemnitz 13 701,80 11 646,53

0393-CZ Erzgebirgische Bier-Route/ Krušnohorská pivní stezka Destinační agentura Dolní 
Poohří

TVE e.V. 17 638,20 14 992,47

0395-SN Deutsch-Tschechisches Imkertreffen 2018 
Německo-české setkání včelařů 2018

Stadt Lunzenau Město Libochovice 12 053,97 10 245,87

0397-CZ "Treffen der Tourismus Informationen - Region Erzgebirge/ 
Setkání informačních turistických center Krušných hor"

"Destinační agentura Krušné 
hory"

TVE e.V. 10 563,61 8 979,06

0403-CZ "Verschwundenes Textilwesen im Erzgebirge/ Zaniklé textilnictví v 
Krušnohoří"

Partnerský spolek Litvínov 
o.p.s.

Stadtverwaltung Oederan 17 349,15 14 746,77

16 194,76 13 765,54

101 897,94 86 613,21
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Rada v Kadani

Ratssitzung in Kadaň

Rada Euroregionu Krušnohoří se 1. 9. 2017 sešla na po-
zvání Mgr. Jan Losenického, místostarosty Kadaně, opět 
po delší době v tomto krásném městě. V úvodu Mgr. 
Losenický seznámil radu s jeho rozvojem, který všichni 
vysoce ocenili. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří 
Hlinka pak okomentoval plnění úkolů z minulé rady a 
seznámil členy se stanoviskem Ministerstva dopravy ČR, 
které na dopis euroregionu ohledně železnice na Mol-
davu kladně reaguje. Poté přistoupil k hlavnímu bodu, 
přípravě Lokálního řídícího výboru Fondu malých pro-
jektů.  Euroregion je zodpovědný za správu a administra-
tivu tohoto fondu, proto rada velmi pečlivě projednala 
všech 10 navržených projektů, na které již předem ob-
držela stanoviska svých odborných komisí. Vzala rovněž 
na vědomí dohodu o roli komisí v proceduře hodnocení 
projektů.  
Novým členem byla zvolena Destinační agentura Dolní 
Poohří, kterou představila členům rady její ředitelka 
Libuše Novotná Pokorná. Příští jednání připravilo jed-
natelství euroregionu na přání členů rady v Saském 
zemském sněmu v Drážďanech 5. 10. 2017.  
V diskusi o nedávném požáru na skládce Celio, o kterém 
nebyly saské pohraniční obce dlouho informovány, rada 
konstatovala, že vzájemná informovanost stále vázne,  
i když je vytvořen krizový portál kraje a pro informova-
nost veřejnosti vzniklo již v roce 2000 Ekologické cen-
trum pro Krušnohoří v Mostě. Ani o požáru v Unipetrolu 

nebyly saské příhraniční obce včas informovány. K tomu 
negativně přispívá i vystoupení Litvínova z euroregionu, 
které narušilo ucelený systém krizového managementu 
v příhraničí, a ve kterém hrál právě jeho zástupce výz-
namnou roli. Rada znovu odsoudila politiku Litvínova, 
který z euroregionu vystoupil, aby ušetřil na nepatrném 
členském příspěvku, ale podává projekty do euroregio-
nu prostřednictvím svého Partnerského spolku. Členové 
rady, starostové 13 obcí a 2 zástupci dalších organizací, 
to pokládají za nesolidní a nekorektní jednání a vypo-
čítavost. 
Na jednání ale rada nezapomněla poblahopřát pro-
jektové manažerce Martině Ďurdíkové k jejím naroze-
ninám.

Der Rat der Euroregion Krušnohoří traf sich am 1. Sep-
tember 2017 auf Einladung von Herrn Mgr. Jan Losen-
ický, dem Vizebürgermeister von Kadaň nach längerer 
Zeit in der schönen Stadt. In der Einleitung der Beratung 
machte Herr Mgr. Losenický den Rat mit der Entwicklung 
der Stadt vertraut, die alle hoch einschätzten. Der Vor-
sitzende der Euroregion Krušnohoří kommentierte dann 
die Erfüllung der Aufgaben und stellte dem Rat die po-
sitive Stellungnahme des Verkehrsministeriums zur Ei-
senbahnstecke nach Moldava, als Antwort auf den Brief 
der Euroregion vor.  Danach kam er zum Hauptpunkt, 
der Vorbereitung des Lokalen Lenkungsausschusses im 
Kleiprojektefonds. Die Euroregion ist für die Verwal-
tung und für Administrative des Fonds verantwortlich, 
deshalb behandelte der Rat sehr ausführlich alle 10 vor-
geschlagenen Projekte, zu denen die Stellungnehmen 

der Arbeitsgruppen  bereits vorlagen. Der Rat nahm die 
Vereinbarung über die Rolle der Arbeitsgruppen in der 
Bewertungsprozedur der Projekte zur Kenntnis. 
Als ein neues Mitglied wurde die Destinationsagentur 
„Dolní Poohří“ (Untere Eger), von der Direktorin Libuše 
Novotná Pokorná vorgestellt. Die nächste Beratung 
wird von der Geschäftsstelle der Euroregion im Säch-
sischen Landtag in Dresden am 5. Oktober vorbereitet. 
In der Diskussion zu dem Brand in der Deponie Celio, 
über den die deutschen Grenzgemeinden lange nicht 
informiert wurden, konstatierte der Rat, dass die ge-
genseitige Information hapert, trotzdem ein Krisen-
portal des Bezirkes geschafft worden ist und schon 
seit 2000 das Ökologische Zentrum für das Erzgebirge 
in Most für die Information der Öffentlichkeit gegrün-
det wurde. Nicht einmal über dem Brand im Betrieb 
Unipetrol wurden die sächsischen Grenzgemeinden 
rechtzeitig informiert.  Zusätzlich trägt der Austritt 
der Stadt Litvinov aus der Euroregion negativ bei, weil 
das geschlossene System des Katastrophenschutzes im 
Grenzgebiet gestört wird, wo ihre Vertreter eine wich-
tige Rolle spielten sollten. Der Rat äußerte sich negativ 
zur  Politik der Stadt Litvinov, die aus der Euroregion 
austrat. Um den Mitgliedsbeitrag zu sparen, wurden in 
der Euroregion Projekte durch einen städtischen Verein 
beantragt. Die Mitglieder des Rates, 13 Bürgermeister 
und 2 Vertreter anderer Organisationen finden das un-
solide, inkorrekt und berechnend.
Zur Ratssitzung vergaß der Rat nicht, der Projekt-
managerin Martina Durdíková zum Geburtstag zu 
gratulieren. 
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Most a Marienberg partnery i do budoucna

Marienberg und Most auch in Zukunft Partner

Jan Paparega a André Heinrich, primátoři měst Most a 
Marienberg, stvrdili 1. září svými podpisy partnerství 
obou měst. Tento krok, byť nezbytný, můžeme nazvat 
formálním, protože skutečné vazby už byly navázány 
zdaleka nejen mezi vedeními měst a úřadů, ale také 
mezi občany, školními dětmi i seniory. Partnerství mezi 
těmito městy trvá totiž již desítky let. Prvopočátky se da-
tují už do sedmdesátých let 20. století, před 25 lety pak 
byla spolupráce znovu oficiálně potvrzena. 
Během této doby uskutečnila obě partnerská města 
celou řadu společných projektů. Mezi nejvýznamnější z 
nich patří nepochybně Centrum pro sasko-českou kultu-
ru Bergmagazin v Marienbergu, kde Most mimo jiné do-
kumentoval svou historii. Dalšími plody partnerství jsou 
pak například koňský žentour (Pferdegöpel) v Rudolfově 
šachtě (Rudolphschacht) nebo koupaliště Aquamarien 
Marienbergu (zkušenosti německých partnerů využili 
Mostečtí při výstavbě svého Aquadromu), případně 
velká výstava v Podkrušnohorském muzeu v Mostě us-
kutečněna v roce 2009. 
Zástupci obou měst navštěvují nejvýznamnější slavno-
sti, jako jsou například Mostecká slavnost, Den magistra 
Edwarda Kelleyho, vánoční trhy nebo adventní koncer-
ty v Mostě i Marienbergu, své zkušenosti si opakovaně 
vyměňovali úředníci magistrátů v obou partnerských 
městech. Mezi plody dlouholeté spolupráce je třeba 
zařadit i Zážitkový katalog Marienberg – Most nebo 
projekt Historické cesty z roku 2010, jehož cílem bylo 
propojit významné sakrální stavby a lákavé turistické 
atraktivity. 
Intenzivní spolupráce pokračuje i v posledních letech. 
Miniveletrh cestovního ruchu, který město Most pořádá 

každý rok v červnu, byl v roce 2013 uskutečněn ve 
spolupráci s Marienbergem a partnerské město v roce 
2015 podpořilo i úspěšnou mosteckou žádost o udělení 
prestižního titulu Evropské město sportu. V rámci spo-
lečného projektu se pak uskutečnila i loňská Mostecká 
krušnohorská slavnost nebo letošní červnové Závody 
dračích lodí na Matyldě a zářijové společné cvičení sborů 
dobrovolných hasičů na Benediktu. 
Současné stvrzení spolupráce mezi Mostem a Marien-
bergem je jednoznačným příslibem do budoucna,  
že oboustranně výhodné kontakty nejen oficiálních 
představitelů obou měst, ale i škol, kulturních organizací  
a samotných občanů budou pokračovat i v příštích letech. 

Jan Paparega und Adré Heinrich, die Oberbürgermeister 
von Most und Marienberg bestätigten am 1. September 
auf Neue mit ihren Unterschriften die Partnerschaft 
beider Städte. Den Schritt könnte man als Formalität 
bezeichnen, weil die wirklichen Verbindungen nicht 
nur zwischen den Oberhäuptern beider Städte geknüpft 
wurden, sondern auch zwischen den Bürgern, Schul-
kindern und Senioren. Die Städtepartnerschaft besteht 
schon mehrere Jahrzehnte und geht auf die siebziger 
Jahre des 20. Jahrhundert zurück. Vor 25 Jahren wurde 
die Zusammenarbeit wieder offiziell erneuert.  
Während dieser Zeit verwirklichten beide Partnerstädte 
eine Reihe gemeinsamer Projekte. Zu den bekanntesten 
gehört ohne Zweifel das Zentrum der sächsisch-tsche-
chischen Kultur, Bergmagazin in Marienberg, wo unter 
anderem die Stadt Most ihre Geschichte präsentiert. 
Weitere Früchte der Zusammenarbeit sind z.B. der 

Pferdegöpel im Rudolfschacht oder das Aquamarien in 
Marienberg. Die Moster nutzten die Erfahrungen der 
deutschen Partner bei dem Aufbau ihres Aquadroms. 
Auch eine große Ausstellung im Technischen Museum 
des Erzgebirgsvorlands im in Most 2009 gehört dazu. 
Vertreter beider Städte besuchen einander bei den be-
kannten Stadtfesten, wie z.B. das Mostfest, der Tag des 
Magisters Kelly, die Weihnachtsmärkte oder Adventkon-
zerte in Most und Marienberg. Ihre Erfahrungen tau-
schen Beamte der Stadtämter immer wieder in beiden 
Partnerstädten aus. Zu den Früchten der langjährigen 
Zusammenarbeit kann man auch der Erlebniskatalog 
Marienberg – Most oder Historische Wege 2010 zäh-
len. Das Ziel war, die bekanntesten Sakralbauten mit 
weiteren verlockenden touristischen Attraktionen zu 
vernetzten.   
Die intensive Zusammenarbeit verstätigte sich auch in 
den letzten Jahren. Die jährlich in Most stattfindende 
kleine Tourismusmesse wurde 2013 von Marienberg 
unterstützt wie auch der erfolgreiche  Antrag der 
Stadt Most für den Prestigetitel „Europäische Stadt des 
Sports“.  Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes 
wurde das Moster „Erzgebirgsfest“ oder der diesjährige 
Wettbewerb der Drachenboote auf dem See Matylda, 
sowie die gemeinsame Übung der Freiwilligen Feuer-
wehren im Areal Benedikt unterstützt.    
Die Bestätigung der Zusammenarbeit zwischen Most 
und Marienberg ist eine eindeutige Zusage, dass die für 
beide Seiten vorteilhaften Kontakte nicht nur der offizi-
ellen Vertreter beider Städte, sondern auch der Schulen, 
Kultureinrichtungen und der Bürger auch in nächsten 
Jahren fortgesetzt werden. 
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Císařský den aneb Čtvrtstoletí s Karlem IV.    Kaisertag oder ein Vierteljahrhundert mit Karl dem IV.

To byl název projektu, který v rámci Euroregionu Krušno-
hoří za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v letošním roce uskutečnila partnerská města  na obou 
stranách hranice – Kadaň a Aue.
Jako přátelé si zástupci obou města pomáhají a vyměňu-
jí zkušenosti již řadu let. Jednou z akcí, kde každoročně 
setkávání partnerů probíhá, je Císařský den. Letos srpna 
se uskutečnil již 25. ročník této historické slavnosti.  Hla-
vní postavou slavnosti je císař Karel IV., který Kadaň sku-
tečně dvakrát navštívil. Na žádost představitelů města 
udělil městu dvě privilegia významná z hospodářského 
hlediska. První se týká  udělení práva pořádat výroční 
trh na svátek Povýšení sv. Kříže (14. září) a celý násle-
dující týden. Právě tuto návštěvu Otce vlasti slavnost 
připomíná.
V letošním roce,  díky zmíněnému projektu, šla spo-
lupráce obou měst ještě dál, než předchozích letech. 
Zástupci německého Aue byli přímo zahrnuti do progra-
mu Císařského dne a zahráli si vyslance saského kurfiřta, 
které Karel IV. přijal.  Aue mělo svoje zastoupení také na 
historickém tržišti.
Foto:  Delegace partnerského města Aue během 

Císařského dne. Foto: Jan Straka

Kaisertag oder ein Vierteljahrhundert mit Karl dem IV. 
war der Projekttitel, der im Rahmen der Euroregion 
Krušnohoří/Erzgebirge mit der Förderung aus dem Eu-
ropäischen Fonds für Regionalentwicklung die Partner-
städte beiderseits der Grenze – Kadaň und Aue verwirk-
licht wurde. Als gute Freunde helfen die Vertreter beider 
Städte einander und tauschen schon viele Jahre ihre 
Erfahrungen aus. Eine der vielen Veranstaltungen, bei 
denen jährlich das Treffen der Partner stattfindet, ist der 

Kaisertag. In diesem Jahr fand das historische Fest am 
26. August bereits zum 25. Mal statt. Die Hauptperson 
ist Kaiser Karl der Vierte, der die Stadt Kadaň tatsächlich 
zweimal besuchte. Auf  Wunsch der Vertreter der Stadt 
erteilte er Kadan damals zwei für ihre wirtschaftliche 
Entwicklung wichtige Privilegien. Das erste betrifft 
das Marktrecht zum Fest der Kreuzerhöhung am 14. 
September während einer ganzen Woche.  An diesen  
Besuch des Vaters der tschechischen Heimat erinnert 
dieses Fest. Dank des Projektes konnte in diesem Jahr 

die Zusammenarbeit der Partnerstädte im Gegensatz 
zu den Vorjahren noch erweitert werden. Vertreter der 
deutschen Stadt Aue wurden direkt in das Programm 
des Kaisertags einbezogen und spielten damit Botschaf-
ter des sächsischen Kurfürsten, dem Karl der IV. Audienz 
erteilte. Aue hatte ihre Vertretung auch auf dem histo-
rischen Markt. 
Foto:  Delegation der Partnerstadt Aue während des  

Kaisertags. Foto: Jan Straka 
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Projekt Vodamin II - Potenciály nebezpečí a využití důlních vod pro zkvalitnění přeshraniční 
ochrany vod v severních Čechách a Krušnohoří v povodí řeky Labe.

VODAMIN II - Gefährdungs- und Nutzungspotenzial von Bergbauwassern zur Verbesserung des grenzüber-
schreitenden Gewässerschutzes in Nordböhmen und im Erzgebirge im Einzugsgebiet Elbe

Vodamin II, který byl na zasedání Monitorovacího vý-
boru vyzdvižen jako příkladně dobře zpracovaný pro-
jekt, byl zahájen v červnu v Mostě pracovní schůzkou 
partnerů. Ti si zde vyjasnili způsob financování, upřesnili 
termíny jednotlivých kroků, aktivit a stanovili pravidelná 
setkávání. Pro veřejnost v Severních Čechách, především 
na Mostecku, je problematika důlních vod aktuálním 
tématem. 
Stabilizace vodního režimu po ukončení důlní činnosti 
je dlouhodobě ve společném zájmu zúčastněných part-
nerů a veřejnosti. Kromě potenciálu škodlivých látek 
má být ověřován potenciál pro možné využití důlních 
vod. Projekt je zaměřen na zajištění ochrany povrcho-
vých a podzemních vod prostřednictvím úzké odborné 
spolupráce ve společném pohraničí a na transfer infor-
mací. Informace, získané z monitorovací sítě, umožní 
orgánům veřejné správy, případně veřejnosti, včasné 
provedení relevantních opatření, zlepší rozhodovací pro-
cesy a zásahy, příznivé k životnímu prostředí.
V projektu je velmi dobře využita přeshraniční spo-

lupráce. Na české straně budou využity zkušenosti 
německých partnerů při ukončování těžby, či z geoter-
mální praxe, naopak ve Freibergu využijí potenciálu 
našich zkušeností s analýzou škodlivin ve skládkách. 
Na jednání ve Freibergu 21. září 2017 již bylo zahájeno 
shromažďování dat, podle harmonogramu započaly 
přípravné práce a prezentovány první výsledky. Plnění 
stanovených úkolů bude projednáno v prosinci Žitavě. 
Velmi cenné zkušenosti byly na jednání ve Freibergu 
předány z Lužice, kde po ukončení těžby uhlí vznikly 
problémy, kterým se ale prostřednictvím projektu dá na 
Mostecku zabránit.  
Žadatel projektu: Palivový kombinát Ústí, s.p.
Partneři projektu: VŠB - TU Ostrava, Technische Univer-
sität Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau/Görlitz, 
SAXONIA
koordinátor: OHK Most

Das in einer  Sitzung des Begleitausschusses genehmi-
gte Projekt Vodamin II wurde als  musterhaftes und gut 
vorbereitetes Projekt eingeschätzt. Bei dem Arbeitstref-
fen der Partner in Most im Juni wurde das Projekt ge-
startet. Die Partner klärten hier die Art der Finanzierung, 
legten Termine einzelner Schritte und Aktivitäten, sowie 
die regelmäßigen Treffen fest.  
Für die Öffentlichkeit, vor allem in der Region Most, 
ist die Problematik der Grubenwasser ein aktuelles 
Thema. Eine Stabilisierung des Wasserhaushaltes nach 

der Stilllegung der Bergwerke ist langfristig ein ge-
meinsames Interesse der beteiligten Partner sowie der 
Öffentlichkeit. Neben dem Schadstoffpotenzial soll das 
Nutzungspotenzial von Grubenwasser untersucht und 
ermittelt werden. Das Projekt zielt auf die Sicherstel-
lung des Oberflächen- und Grundwasserschutzes durch 
eine enge fachliche Zusammenarbeit im gemeinsamen 
Grenzgebiet und den Informationstransfer ab. Die durch 
das Überwachungsnetz erhobenen Informationen er-
möglichen den öffentlichen Verwaltungen bzw. der 
Öffentlichkeit die rechtzeitige Durchführung von rele-
vanten Maßnahmen, bessere Entscheidungsprozesse 
und ein umweltfreundliches Handeln. 
Im Projekt ist die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit sehr gut genutzt. Auf tschechischer Seite werden 
die Erfahrungen der deutschen Partner nach der Be-
endigung der Kohlenförderung oder der geothermalen 
Praxis genutzt, umgekehrt wird in Freiberg  das Poten-
tial tschechischer Erfahrungen bei den Analysen in den 
Deponien genutzt. 
Bei der Beratung am 21. September 2017 in Freiberg 
wurde mit der Sammlung der Daten begonnen und 
erste Ergebnisse präsentiert. Die Koordinierung der 
geplanten Aufgaben wird im Dezember in Zittau be-
sprochen. Nutzbringend bei der Beratung in Freiberg 
waren die Erfahrungen aus der Lausitz. Dort entstanden 
nach der Stilllegung des Kohleabbaus Probleme, die mit 
Hilfe des Projektes im Moster Becken vermieden werden 
können.      
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Obrnice – Stollberg

Partnerství Obrnic a Stollbergu je sice nejmladším part-
nerství v našem euroregionu, ale již se řadí mezi ta 
úspěšná. Po řadě aktivit v projektu podaném Obrnicemi 
v minulém roce nyní převzal roli lead partnera Stollberg. 
Po setkání mladých hasičů následovala společná slavnost 
obou partnerů v Obrnicích dne 16. září 2017. Vystoupila na 
ní městská kapela Stadtkapelle Stollberg a početná skupi-
na obyvatel Stollbergu se do slavnosti zapojila. 

Die Partnerschaft Stollberg und Obrnice ist zwar die 
jüngste in unserer Euroregion, aber sie zählt bereits 
zu den erfolgreichen. Nach einer Reihe Aktiviäten im 
von Obrnice beantragten Projekt im vergangenen Jahr,  
übernahm nun die Stadt Stollberg die Rolle des Lead 
Partners. Nach dem Treffen der jungen Feuerwehren 
folgte am 16. September ein gemeinsames Stadtfest 
beider Partner in Obrnice. Dort traten die Stadtkapelle 
Stollberg und zahlreiche Vereine auf.  Bürger aus Stoll-
berg beteiligten sich am Fest. 
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Šumenskému pomníku se vrací jeho původní tvář

Das Kriegerdenkmal in Rauschengrund bekommt wieder sein ursprüngliches Gesicht

Památka obětí první světové války – jednoho z ne-
jstrašnějších válečných konfliktů v dějinách lidstva, 
který navždy přepsal mapu Evropy – se z většiny 
krušnohorských měst a obcí vytratila. Kromě neúpro-
sného zubu času, který smazává stopy sto let starých 
událostí, je tomu zde i odsunem německých rodin, 
které na své padlé blízké ještě dlouho vzpomínaly. Pa-
mátníky válečným obětem, o jejichž vybudování lidé 
leckdy s velkým nasazením usilovali, byly v pohraniční 
po roce 1945 většinou zlikvidovány nebo použity pro 
jiné účely. Díky tomu, že v současné době roste počet 
lidí, kteří se zajímají o regionální historii, se i některým 

z těchto drobných památek vrací jejich původní tvář 
i význam. Takovým příkladem je památník v Litvíno-
vě-Šumné.
V listopadu 2015 převzal Českojiřetínský spolek na 
velvyslanectví USA v Praze grant Nadace OF, která pro 
rekonstrukci šumenského památníku poskytla finanční 
prostředky zhruba na třetinu nákladů. Díky přeshra-
niční spolupráci Českojiřetínského spolku s Domovským 
spolkem Rechenberg-Bienenmühle se v roce 2017 po-
dařilo zajistit potřebné kofinancování z Fondu malých 
projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká re-
publika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. 

Die Erinnerung an die Opfer des ersten Weltkrieges, ei-
ner der schrecklichsten Kriegskonflikte in der Geschichte 
der Menschheit, der für immer die Landkarte Europas 
umgestaltet hat, ist den meisten Erzgebirgsstädten 
und Gemeinden verloren gegangen. Außer dem uner-
bittlichen Zahn der Zeit, welcher die Spuren der Hun-
dertjahre alten Ereignisse auslöscht, gehört hier auch 
die Vertreibung der deutschen Familien, welche ihrer 
Gefallenen noch lange gedachten. Die Denkmäler für 
die Kriegsopfer, die von den Menschen oft mit großem 
Einsatz errichtet wurden, sind im Grenzgebiet nach 
dem Jahre1945 meist liquidiert, oder für andere Zwecke 
verwendet worden. Dank dessen, dass in der gegenwär-
tigen Zeit die Zahl der Menschen wächst, welche sich für 
die regionale Geschichte interessieren, bekommen auch 
diese Denkmäler wieder ihr ursprüngliches Gesicht und 
ihre Bedeutung zurück. So ein Beispiel ist nun auch das 
Kriegerdenkmal in Oberleutensdorf -Rauschengrund.
Im November 2015 bekam der Verein Českojiřetínský 
spolek in der Botschaft der USA in Prag Mittel aus der 
Stiftung OF (Förderung bürgerlichen Engagements). 
Dafür wurden  ein Drittel der Finanzmittel für das Krie-
gerdenkmal bereitgestellt. Dank der grenzübergrei-
fenen Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Rechen-
bergberg-Bienemühle gelang es 2017 die notwendige 
Kofinanzierung aus dem Kleinprojektefonds des Koo-
perationsprogramms Tschechische Republik – Freistaat 
Sachsen 2014 – 2020 zu erhalten.
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EUROFEST – vydařená atletická sobota   EUROFEST 2017 – ein gelungener athletischer Samstag

V sobotu 9. září se ve sportovním areálu ZŠ Přemy-
slovců uskutečnilo mezinárodní žákovské víceutkaní 
družstev partnerských měst - Eurofest 2017. Pozvání 
tentokrát přijali sportovci z německého Zschopau a 
ze slovenského Lučence. Za Louny jim byl soupeřem 
atletický oddíl ASK Elna Počerady. Ten byl s městem 
Louny zároveň i pořadatelem mítinku. Na start se 
postavilo více než padesát atletů v těchto disciplínách 
– běhy na 60 m , 300 m, 800 m, 4x60 m, 4x300 m, 
disk 0,75kg, disk 1kg, oštěp 500g, oštěp 600g, koule 
3kg, koule 4kg, dálka a výška. Za ideálního počasí 
bylo dosaženo solidních výkonů. Jako nejhodnotnější 
výkony letošního roku byly vyhodnoceny dva: 800 m 

Zuzky Porubčanové z Loun - 2:16,03min a disk Kevi-
na Reima z Zschopau 45,90m. V celkovém hodnocení 
bylo toto pořadí: žáci – 1. Zschopau 45 bodů, 2. Lou-
ny 42 bodů a 3.  Lučenec 34 body 
Ladislav Bába, Louny / Foto: Ladislav Bába

Louny – am Samstag, den 9. September fand im Sport-
areal der Schule „Přemyslovců“ ein internationaler 
Mehrkampf der Schülermannschaften der Partner-
städte – das Eurofest 2017, statt. Die Einladung wur-
de von Sportlern aus der deutschen Stadt Zschopau 
und der slowakischen Stadt Lučenec angenommen. 

Die Stadt Louny wurde von dem athletischen Klub 
ASK Elna Počerady vertreten, der gemeinsam mit der 
Stadt Louny  auch der Veranstalter des Meetings war. 
Es starteten mehr als 50 Athleten in folgenden Diszipli-
nen:  Läufe in 60 m, 300 m, 800 m, 4x60 m, 4x300 m,
Diskus 0,75kg, Diskus 1kg, Speerwurf 500g, Speerwurf 
600g, Kugelstoßen 3kg, Kugelstoßen 4kg,  Weit- und 
Hochsprung. Bei idealem Wetter wurden solide Leistungen 
erreicht. Die besten Leistungen zeigten Susanne Porubča-
nová aus Louny im 800 m - 2:16,03 min und Kevin Reim 
aus Zschopau Diskus mit 45,90 m. Die Gesamtbewertung 
war: 1. Platz Zschopau mit 45 Punkten, 2. Platz Louny mit 
42 Punkten und 3.  Platz Lučenec mit 34 Punkten.
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Čeští i němečtí dobrovolní hasiči společně cvičili v Mostě

Deutsche und tschechische freiwillige Feuerwehren übten gemeinsam in Most

Mostečtí dobrovolní hasiči stále více spolupracují ne-
jen se svými českými kolegy, ale i s německými dobro-
volnými hasiči. Zástupci hned čtyř sborů, tří českých 
a jednoho německého, se v polovině září sešli na 
společném cvičení v Mostě na jezeře Matyldě. Cvičení, 
které mohli sledovat zájemci z řad široké veřejnosti, 
se uskutečnilo v rámci projektu Pomoc nezná hranic 
– spolupráce hasičů hřebenových oblastech Krušných 
hor (reg. č. 100248923 v kooperační programu spolu-
práce ČR- Sasko Interreg V-A). 

Die Moster freiwilligen Feuerwehren arbeiten immer 
mehr nicht nur mit ihren tschechischen Kollegen, son-
dern auch mit deutschen freiwilligen Feuerwehren. Ver-
treter von gleich drei tschechischen und einer deutschen 
Feuerwehrmannschaft trafen sich Mitte September am 
See Matylda in Most. Die Aktivitäten im Rahmen des 
Projektes „Hilfe kennt keine Grenze – Zusammenarbeit 
Feuerwehren auf dem Kamm des Erzgebirges“ Reg. Nr. 
100248923 im Kooperationsprogramm Tsch. Republik – 
Sachsen Interreg V-A)  wurden mit großem Interesse aus 
der breiten Bevölkerung beobachtet.

Velká kontrola na dálnici   Großkontrolle auf der Autobahn

Saští a čeští dopravní policisté sledovali a kontrolovali 
ve středu odpoledne 20. 9. 2017 během tří hodin dálnici 
ve směru z Chemnitz na Hof osobní i nákladní dopravu. 
Dělo se to v rámci projektu dotovaného z EU, který je 
zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravy. Pracovníky 
úřadu ve Zwickau podpořili policisté z Chemnitz a Kar-
lových Varů, celkem jich bylo 18. Během kontroly bylo 
podrobně kontrolováno 36 vozidel a u 22 z nich byly 
shledány přestupky.   Ve dvou případech byl vysloven 
dočasný zákaz další jízdy, protože jeden návěs byl příliš 
vysoký a druhý řidič neměl u sebe potřebné doklady.  
Ke slovu se při kontrole vozidel v plynulé dopravě dosta-
ly doprovodné motocykly chemnitzské dopravní policie, 
pořízené z projektu EU.  Celkově lze dodat, že se prohlou-
bily osobní kontakty dopravních policistů ČR a Saska a 
že se vzájemně policisté poučili o kontrolních praktikách  

v sousední zemi. Osobní i nákladní doprava se tím stává 
zase o krůček bezpečnější.  

(DTPA/MT) GROSSZÖBERN: Sächsische und tschechische 
Verkehrspolizisten haben am Mittwochnachmittag 
(20.09.) auf der A 72 in einer dreistündigen Großkon-
trolle auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz-Hof den ge-
werblichen Personen- und Güterverkehr überwacht und 
kontrolliert. Dies geschah im Rahmen eines durch die 
EU geförderten Projektes zur Steigerung der Verkehrs-
sicherheit. Unterstützt wurden daher die Zwickauer Be-
amten durch Polizisten aus Chemnitz und Karlovy Vary, 
insgesamt 18 an der Zahl.
Im Laufe der Kontrolle wurden 36 Fahrzeuge unter die 
Lupe genommen und dabei 22 Ordnungswidrigkeiten 

festgestellt. In zwei Fällen machten sich temporäre 
Untersagungen der Weiterfahrt notwendig, da ein 
Lkw-Auflieger zu hoch war und ein anderer Fahrer die 
notwendigen Papiere nicht bei sich hatte. 
Zur Lotsung der zu kontrollierenden Fahrzeuge aus dem 
fließenden Verkehr in die Kontrollstelle kamen die über 
das EU-Projekt beschafften Kräder der Chemnitzer Ver-
kehrspolizei zum Einsatz.
Insgesamt konnten die Verkehrspolizisten aus Sach-
sen und der Tschechischen Republik ihre persönlichen 
Kontakte vertiefen und von den Kontrollpraktiken des 
jeweils anderen Landes lernen. Zudem wurde der ge-
werbliche Personen- und Güterverkehr wieder ein Stück 
sicherer. 
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Pohled do sousedního regionu – dnes Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 
Výměna informací se sousedy – studijní cesta do Čech

Zu den Nachbareuroregionen geschaut - heute Euroregion Neisse – Nisa - Nysa 
Informationsaustausch mit den Nachbarn – Studienreise nach Tschechien
“Výměna informací se sousedy” – s tímto cílem realizo-
val Euroregion Neisse další studijní cestu, tentokrát do 
české části Euroregionu.
Pro akci byli osloveni všichni primátoři a starostové 
okresů Budyšín a Görlitz, delegáti valné hromady a čle-
nové řídícího výboru FMP. 
Ve dnech 21. a 22. září 2017 se delegace podívala do 
následujících míst: Liberec, Jablonec nad Nisou, Svijany, 
Osečná, Chrastná, Stráž pod Ralskem a Jablonné v Po-
dještědí.
V Liberci skupina navštívila Krajský úřad Libereckého 
kraje. Paní Jitka Volfová, náměstkyně hejtmana, pan Dr. 
Jiří Němec a pan Michael Otta informovali o práci úřa-
du, správních strukturách, kompetencích, rozvojových 
programech a projektech Libereckého kraje. Na terase 
úřadu v 17. patře s impozantním kruhovým výhledem 
představil pan Zámečník, jednatel Euroregionu Nisa, 
město Liberec. 

„Informationsaustausch mit den Nachbarn“ - mit die-
sem Ziel hat der Euroregion Neisse e. V. in der vergange-
nen Woche eine weitere Studienreise realisiert, diesmal 
in den tschechischen Teil der Euroregion.
Alle Oberbürgermeister und Bürgermeister der 
Landkreise Bautzen und Görlitz, die Delegierten der 
Mitgliederversammlung, die Experten und KPF-Len-
kungsausschussmitglieder waren eingeladen, in Erfah-
rungsaustausch mit den Kollegen auf der tschechischen 
Seite zu treten.
Am 21. und 22.09.2017 absolvierten die Teilnehmer Sta-
tionen in Liberec, Jablonec nad Nisou, Svijany, Osečná, 
Chrastná, Stráž pod Ralskem und Jablonné v Podještědí.
In Liberec besuchte die Gruppe das Krajamt. Frau Jit-
ka Volfová, Stellvertreterin des Hejtmans, Herr Dr. Jiří 
Němec und Herr Michael Otta informierten über die 
Arbeitsweise, Verwaltungsstrukturen, Kompetenzen, 
Entwicklungspläne und Projekte des Kraj Liberec. 
Auf der Aussichtsplattform im 17. Stock des Krajamtes 
mit einem imposanten Rundblick stellte der Geschäfts-
führer der Euroregion Nisa, Herr Zámečník, die Stadt vor.

Pohled do sousedních euroregionů  • Ein Blick zu den benachbarten Euroregionen
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ZÁMKY KRÁSNÝ DVŮR A WOLKENSTEIN OTEVÍRAJÍ SVÉ BRÁNY LIDEM I REGIONŮM

Schlösser Krásný Dvůr und Wolkenstein öffnen der Region und ihren Menschen die Tore

V dubnu letošního roku se starostové a další předsta-
vitelé obcí Podbořanska sešli s německými partnery  
v jejich domovském Wolkensteinu na workshopu věno-
vaném způsobům prezentace obcí v turistickém ruchu, 
tentokrát zaměřeném na prezentaci formou infor-
mačních panelů. 
Následovala společná prohlídka městečka Wolkenstein  
i místní části Warmbad s městskými lázněmi.
V květnu se uskutečnil druhý workshop na zámku  
v Krásném Dvoře. Tématem tentokrát byla propagace 
obcí pomocí tištěných materiálů – letáků a brožurek  
a domluvena další spolupráce. 
Na závěr měli všichni přítomní možnost navštívit zre-
konstruovaný Novogotický templ v anglickém parku. 
V květnu a červnu pak proběhlo setkání realizátorů se 
starosty na jednání Svazku obcí Podbořansko. Koncem 
srpna byl dokončen koncept propagačního letáku pro 

Podbořansko, který byl v průběhu září konzultován se 
zástupci obcí Podbořanska. Po zapracování připomínek 
byla česká verze letáku předána ke zpracování gra-
fického návrhu. Text letáku byl zadán k překladům do 
požadovaných jazyků.
S partnery z Wolkensteinu je připravována verze letáku 
pro Wolkenstein a pracuje se na propagační tabuli o 
Wolkensteinu pro Krásný Dvůr a o Podbořansku pro Wol-
kenstein. 
Zároveň vyvrcholila příprava na Festival regionů Pod-
bořanska a Wolkenstein, který se uskutečnil v rámci 
Jablečného dne 7. 10. 2017 v Krásném Dvoře. Jednotlivé 
obce Podbořanska a městečko Wolkenstein zde prezen-
tovaali své obce nejen z hlediska turistického ruchu, ale  
i z hlediska komunitního života.
Zdenka Lněníčková
Předsedkyně Zámeckého spolku Krásný Dvůr, z. s. hla-

vního realizátora projektu „Zámky – brány k lidem i 
regionům“

Im April dieses Jahres trafen sich die Bürgermeister und 
weitere Vertreter der Gemeinden der Region Podbořa-
ny mit ihren deutschen Partnern beim Workshop zu 
den Möglichkeiten der Präsentationen der Gemeinden 
im Tourismus. Die Anwesenden wurden mit dem tech-
nischen Verfahren zur Herstellung der Informationsta-
feln vertraut gemacht. 
Es folgte eine gemeinsame Besichtigung des Städtchens 
Wolkenstein und des Ortsteils Warmbad mit den Kuran-
lagen. 
In einem zweiten Workshop im Mai im Schloss Krásný 
Dvůr wurden die Druckerzeugnisse präsentiert und 
die weitere Zusammenarbeit verabredet. Am Ende 
bestand die Möglichkeit, den sanierten neugotischen 
Tempel im englischen Park zu besuchen. Im Mai und 
Juni fanden weitere Abstimmungen der Projekt-
manager mit den Bürgermeistern des Gemeinde-
vereines Podbořansko statt. 
Die Konzeption für die Präsentation des Gemeindever-
eins Podbořansko wurde Ende August beendet und im 
September mit den Vertretern des Vereines konsultiert. 
Mit den Partnern aus Wolkenstein wird nun die Versi-
on des Faltblattes für ihre Stadt vorbereitet, auch die 
Informationstafeln  über Wolkenstein für Krásný Dvůr 
und über den Verein Podbořansko für Wolkenstein. 
Der Höhepunkt ist ein Festival der Regionen Pod-
bořansko und Wolkenstein im Rahmen des Apfeltages 
in Krásný Dvůr am 7.10. 2017, wo sich die Gemeinden 
nicht nur aus touristischer Sicht, sondern auch mit ih-
rem Sozialleben vorstellen. 
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Zoopark Chomutov chrání ohrožené druhy zvířat    Tierpark Chomutov schützt bedrohte Tierarten

Zoopark Chomutov chová asi 1 100  jedinců zvířat 
ve 160 druzích, z toho 14 druhů zapojených  do 
Evropských záchovných programů (EEP) a 9 druhů ve-
dených v rámci Evropských plemenných knih (ESB). Ve-
dením Evropské plemenné knihy jelenů bucharských 
byl pověřen pracovník evidence zvířat chomutovského 
zooparku Bc. Jan Mengr. 
Ochrana ohrožených druhů a chovatelská spolupráce 
jednotlivých evropských zoologických zahrad probíhá 
hladce díky uskupení s názvem Evropská asociace zo-
ologických zahrad a akvárií (EAZA) a zoopark je jed-
ním z 345 plnohodnotných členů ze 45 států.  Kromě 
podpory při ochraně živočichů prostřednictví EEP a 
ESB podporuje EAZA vzdělávání veřejnosti při celkové 
návštěvnosti 140 000 000 lidí ročně a umožňuje disku-
ze a mezinárodní setkávání odborníků. Je také porad-
ním orgánem Evropské Unie, Evropského parlamentu 
a Rady Evropy. 
Zoopark klade při chovu zvířat důraz na zachování co 
možná nejautentičtějších podmínek expozic pro zvířata. 
Dovoluje mu to i obrovská rozloha areálu. Celkových 112 
expozičních hektarů umožnilo vybudovat jak prostorné 
výběhy v základní expoziční části, tak třiceti hektarové 
Eurosafari s volně žijícími zvířaty. Odchovy ohrožených 
druhů nejsou výjimečné. Jejich umístění v chovných 
zařízeních se díky členství v EAZA řídí doporučením ko-
ordinátorů druhů.  V poslední době se dá za velký úspěch 
označit první přirozený odchov orlosupů bradatých. 
Odchované mládě bylo letos vypuštěno ve španělské 

Andalusii. Mláďata pandy červené našla nový domov v 
Zoo Lignano v Itálii a v Zoo Obterre ve Francii, mláďata 
rysů karpatských doplnila chov v německé Zoo Magde-
burg nebo anglické Zoo Newquay, mladí takini indičtí 
putovali například do Drážďan a Port Lympe, odchovaný 
zubr Cvigo do německého Bernburgu. 
Naopak jedním z posledních významných příchodů 
do chomutovského zooparku jsou samice  pižmoně 
grónského ze švýcarského Bernu a z liberecké zoo. 
Výše zmíněným transportům zvířat předchází pečlivá 
práce při sestavování chovných párů a vytváření 
ideálních podmínek pro zvířata a mravenčí práce při 
každodenní péči o ně. Práce se zvířaty se ve všech 
členských organizacích podobá, přesto je cenná pravi-
delná výměna zkušeností pracovníků členských zoolo-
gických zahrad. Příchozí návštěvník tak vidí výsledek 
společného úsilí mnoha odborníků a má možnost ro-
zšířit své obzory o cenné informace na téma ochrana 
přírody. Věříme, že naši snahu ocení. 

Panda červená = Roter (kleiner) Panda
Rys karpatský = Karpatenluchs
Pižmoň grónský = Moschusochse
Takin indický = Indischer Takin
Zubr = Wisent (oder Europäischer Bison) 
Orlosup bradatý = Bartgeier

Der Tierpark Chomutov hält etwa 1100 einzelne Tiere 
aus 160 Arten, darunter 14 im Europäischen Rettungs-

programm (EEP) eingebundene und 9 im Rahmen der 
Europäischen Rassenbücher (ESB) geführte Arten. Der 
Leiter der Rassenbücher der Buchara Hirsche Herr Bc. 
Jan Mengr wurde  Bearbeiter der Liste für die Tiere des 
Tierparks Chomutov.
Der Schutz bedrohender Tiere und die Zusammen-
arbeit verschiedener europäischer Tierparks bei der 
Zucht läuft dank der Europäischen Assoziation der 
Tierparks und Aquarien (EAZA) gut. Der hiesige Tier-
park ist einer der 345 vollwertigen Mitglieder aus 45 
Staaten. Neben der Unterstützung des Tierschutzes 
mittels EEP und ESB unterstützt die EAZA auch die 
Information der Öffentlichkeit bei einer weltweiten 
Besucherzahl von 140  Millionen jährlich und ermög-
licht eine Diskussion und internationale Begegnungen 
zwischen den Fachleuten. Diese Organisation  ist auch 
Berater der Europäischen Union.    
Der Tierpark schafft möglichst authentische Bedin-
gungen bei der Tierhaltung. Das wird durch das riesige 
Gelände ermöglicht. Das bedeutet 112 Hektargroße 
Fläche für die Gehege  sowie weitere 30 Hektar für 
eine Safari mit den freilebenden Tieren. Die Zucht 
bedrohender Tiere sind keine Ausnahmen. Ihre Plat-
zierung in den Zuchteinrichtungen erfolgt dank der 
Mitgliedschaft in der EAZA nach den Empfehlungen 
der Koordinatoren der Tierarten. In der letzten Zeit 
kann man die erste natürliche Aufzucht des Bartgeiers 
als  großen Erfolg bezeichnen. Das Jungtier wurde in 
Spanischen Andalusien ausgewildert.  >>
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Zoopark Chomutov chrání ohrožené druhy zvířat    Tierpark Chomutov schützt bedrohte Tierarten

Jungtiere des Roten (kleinen) Panda fanden ihre neue 
Heimat in den Zoologischen Gärten in  Lignano/Ita-
lien und Obterre/Frankreich. Jungtiere des Karpaten-
luchses bereichern die Zucht im Tierpark Magdeburg 
und dem englisches Newquay. Junge indische Takine 
wanderten nach Dresden und Port Lympe, der hier 
aufgezogene europäische Bison Cvigu ging nach Bern-
burg. 

Im Gegenzug dazu sind Weibchen des Moschusochsen 
aus  Bern/Schweiz und aus dem Tierpark Liberec als 
eine der letzten Einzüge in den Tierpark Chomutov zu 
verzeichnen. 
Die Transporte wurden durch eine ausführliche Vor-
bereitung bei der Zusammenstellung der Paare und 
die Schaffung von idealen Bedingungen für die Tiere, 
sowie dem Fleiß bei der  täglichen Pflege um sie er-

möglicht.  Die Arbeit mit den Tieren ist in allen  Mit-
gliedsorganisationen ähnlich, aber ein regelmäßiger 
Erfahrungsaustausch der Mitarbeiter untereinander 
ist immer hilfreich. Der Besucher sieht nur das Ergeb-
nis der gemeinsamen Mühe vieler Fachleute und hat 
die Möglichkeit, seine Sichtweise um wertevolle Infor-
mationen zum Thema Naturschutz zu erweitern. Wir 
glauben, dass diese Bemühungen geschätzt werden. 


