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Pozvánka
Einladung
Vážení a milí čtenáři,
Euroregion Krušnohoří oslaví v letošním roce své 25. jubileum. Oslava proběhne na společném náměstí Vejprty
– Bärenstein dne 17. června 2017 formou lidové slavnosti a jste na ni srdečně zváni. Bohatý program je zajištěn.
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Sehr geehrte und liebe Leser,
die Euroregion Erzgebirge feiert in diesem Jahr ihr
25. Jubiläum. Die Feierlichkeiten finden auf dem gemeinsamen Marktplatz Bärenstein/Vejprty am 17. Juni
2017 in Form eines Volksfestes mit einem bunten Programm statt, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.
Geschäftsstelle Euroregion Erzgebirge e.V.
Am St. Niclas Schacht 13, 09599 Freiberg,
E-Mail: ebenhoeh@euroregion-erzgebirge.de,
www.euroregion-erzgebirge.de
Gestaltung / Druck: Erzdruck GmbH Vielfalt in Medien,
Marienberg, www.erzdruck.de
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Workshop v Bruselu 9. 2. 2017
Workshop zu grenzüberschreitenden People-to-people-Projekten
in Brüssel am 09.02.2017
V rámci přeshraniční spolupráce v Evropské unii představují jeden z nejúspěšnějších nástrojů projekty people – to
people (projekty P2P), určené pro sbližování a setkávání
lidí, často také nazývané jako Fond malých projektů. V
posledních letech byly tímto způsobem realizovány tisíce
projektů, které umožnily přeshraniční setkávání lidí a
obohatily příhraničí četnými impulsy. Přesto se stále ještě
ozývají hlasy, které zpochybňují jejich využívání pro Evropu. Některé takové hlasy přicházejí i z Evropské komise.
Proto byl uspořádán workshop pro vysoké úředníky - zástupce unijních zemí, kteří jsou příslušní pro programy Interreg, aby jim mohly být předány informace o důležitosti
a prospěšnosti Fondu malých projektů, a také aby s nimi
mohla být vedena otevřená diskuse o tomto fondu a jeho
konkrétní podobě po roce 2020.
Na organizaci tohoto workshopu se podíleli jednatelé
euroregionů, jako např. jednatel Euroregionu Elbe/
Labe Rüdiger Kubsch jednatel Euroregionu Pro Europa
Viadrina Toralf Schiwietz. Příprava probíhala v těsné
spolupráci a ve shodě s dalšími euroregiony a Pracovním
společenstvím evropských euroregionů AGEG. Na workshopu byli zastoupeni kromě nich představitelé Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa (CZ), Euroregion Beskidy (PL)
a Region Žilina (SK). Konal se v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Bruselu dne 9. 2. 2017. Přítomno bylo 10 vysokých úředníků Evropské komise a další
jednotliví zájemci..
Po krátkém uvedení do struktur, úkolů a způsobu práce
euroregionů představil Toralf Schiwietz zběžně výčet
malých projektů P2P z rozličných euroregionů, aby
ozřejmil jejich rozmanitost, přínosy a témata. Shrnul je
pod hesly „Empowerment, Continuity and Creativity“.
Všechny projekty jsou velkým přínosem pro soudržnost
v Evropě. Poté představil Rüdiger Kubsch detailně způsob, jak fungují dotace P2P prostřednictvím projektu
v programu Interreg na příkladu Fondu malých projektů
v Euroregionu Elbe/Labe. Toralf Schiwietz představil

další možné modely, které euroregiony preferují, které
však zastřešuje jeden projekt.
Zástupkyně a zástupci Evropské komise živě diskutovali
na všechna témata. Zejména na měřitelnost úspěchu
projektů P2P směřovaly četné dotazy. Takové indikátory,
jako je počet zúčastněných osob či institucí byly uváděny nejčastěji, jsou ale považovány za nedostatečné pomocné prostředky. Podobně jako u programu Erasmus,
který je kromě Interregu považován za druhý největší
úspěch Evropské unie, je výsledek takovýchto měkkých
opatření sotva měřitelný. Je to o to obtížnější, že se jako
úspěch započítává jedině příspěvek k hospodářskému
růstu a k zaměstnanosti. Přesto by měly být vyhledány
takové charakteristické veličiny, pomocí kterých by se
dal vyhodnotit úspěch projektů P2P a jejich efektivita
pro příhraniční regiony.
Euroregiony se jasně vyjádřily k tomu, jaké spatřují dvě
hlavní překážky v realizaci P2P. Je to povinné kompletní
předfinancování, a také značná byrokratická náročnost.
Tyto a mnohé další připomínky vyslechli účastníci workshopu se značným zájmem. Máme naději, že při přípravě
programů v novém programovém období po roce 2020
budou zohledněny. Jsou zcela jistě potřebné pro další
připravené aktivity mnohých euroregionů i pro AGEG.
Im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union stellen People-to-people-Projekte (P2P-Projekte), oft über sogenannte
Kleinprojektefonds (KPF) unterstützt, eines der erfolgreichsten Werkzeuge dar. Es wurden in den letzten Jahren auf diese Weise Tausende kleine Projekte realisiert,
die Menschen über Grenzen hinweg zu Begegnungen
zusammengebracht und vielfältige Impulse in Grenzregionen gesetzt haben.
Dennoch gibt es immer wieder Stimmen, welche die
P2P-Projekte und ihren Nutzen für Europa in Frage
stellen. Einige dieser Stimmen kommen auch aus der
Europäischen Kommission. Mit einem Workshop für
die Desk Officer der Kommission, die für die INTERREG-Programme zuständig sind, sollten einerseits die
Wichtigkeit und die Erfolge der Kleinprojektefonds
vermittelt und andererseits eine offene Diskussion
über deren konkrete Ausgestaltung nach 2020 geführt
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werden. Der Workshop wurde von den Geschäftsführern der Euroregionen Elbe/Labe, Rüdiger Kubsch, und
Pro Europa Viadrina, Toralf Schiwietz, in enger Abstimmung mit weiteren Euroregionen und der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)
organisiert. Beim Workshop waren außerdem die Euroregion Neiße-Nisa-Nysa (CZ), die Euroregion Beskidy
(PL) sowie die Region Žilina (SK) vertreten. Er fand am
09.02.2017 im Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Brüssel statt. Anwesend waren zehn Desk Officer
der Europäischen Kommission sowie einzelne weitere
Interessierte.
Nach einer kurzen Einführung in die Strukturen, Aufgaben und Arbeitsweise von Euroregionen stellte Toralf
Schiwietz eine Vielzahl von P2P-Projekten aus unterschiedlichen Euroregionen blitzlichtartig vor, um die
Vielfalt der Ansätze und Themen zu verdeutlichen. Er
fasste diese unter den Schlagworten „Empowerment,
Continuity and Creativity“ zusammen. Allen Projekten
gemeinsam ist ihr hoher Beitrag zum Zusammenhalt
in Europa. Danach erläuterte Rüdiger Kubsch detailliert die Förderung von P2P-Projekten über einen als
INTERREG-Projekt organisierten Kleinprojektefonds beispielhaft an der Euroregion Elbe/Labe. Toralf Schiwietz
stellte mögliche andere Modelle vor, die Präferenz der
Euroregionen liegt jedoch bei einem Dachprojekt.
Die Vertreterinnen und Vertreter der EU-Kommission
diskutierten sehr rege zu allen Themen. Insbesondere
die Messbarkeit des Erfolgs von P2P-Projekten wurde
intensiv hinterfragt. Indikatoren wie die Zahl von teilnehmenden Personen oder Institutionen werden dafür
bisher meistens angesetzt, sind aber nur unzureichende
Hilfsmittel. Ähnlich wie beim Erasmus-Programm,
welches als zweiter großer Erfolg der EU neben INTERREG bezeichnet wurde, ist das Ergebnis solcher weichen
Maßnahmen kaum messbar. Dies wird umso schwerer,
wenn einzig der Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung zählt. Dennoch sollten Kenngrößen gesucht werden, mit denen sich der Erfolg von P2P-Projekten und
ihr Effekt für die Grenzregionen abschätzen lässt.
Die Euroregionen machten deutlich, dass sie in der notwendigen kompletten Vorfinanzierung und dem bürokratischen Aufwand zwei Haupthindernisse für P2P-Projekte
sehen. Diese und viele weitere Hinweise wurden mit
Interesse aufgenommen. Es besteht die Hoffnung, dass
sie bei der Vorbereitung der Programme für die Förderperiode nach 2020 berücksichtigt werden. Dafür sind mit
Sicherheit noch weitere abgestimmte Aktivitäten vieler
Euroregionen und der AGEG notwendig.
Rüdiger Kubsch

3

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří · Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge

zbývá v současném programovém období téměř dva
miliony 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 euroregionu a jejich
názory byly plně zohledněny. Jednání výborně tlumočila,
jako obvykle, Luise Zelenková. Při náročném rozhodování
ale nezapomněli členové výboru na MDŽ a každá žena obToto společné rozhodovací grémium pro Fond malých držela z české strany tulipán, ze saské stany růži.
projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg Další Lokální řídící výbor se uskuteční 24. 5. 2017 ve
V-A na svém zasedání 8. března 2017 v Mostě obdrželo Freibergu, projekty je třeba podat do 12. 4. 2017.
k rozhodování celkem 21 projektů. Za Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR se zúčastnil jednání Ing. Malát, za Centrum pro regionální rozvoj Ing. Klognerová. Celkem bylo Das Entscheidungsgremium für den Kleinprojektefonds
schváleno 18 projektů, z toho českých 15, saských 3. Tři im Kooperationsprogramm Sachsen–Tschechische
české projekty nedosáhly stanovenou hranici 50 bodů, Republik Interreg V-A bewertete bei seiner Tagung am
a proto nebyly do rozhodování zařazeny. Velký počet 8. März 2017 in Most insgesamt 21 Projekte. Das Minischválených projektů svědčí o dobré práci projektových sterium für Regionalentwicklung der Tschechischen Rea finančních manažerek, které s žadateli projekty pře- publik wurde von Herrn Ing. Karel Malát vertreten, das
dem podrobně konzultovaly.
Zentrum für Regionale Entwicklung von Frau Ing. KloFond malých projektů, který spravuje a administruje Euro- gnerová. Es wurden 18 Projekte genehmigt, 15 tscheregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním programu chische und 3 deutsche Projekte. Drei tschechische ProČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci jekte haben die Minimalgrenze 50 Punkte nicht erreicht
Saska a ČR do roku 2020. Ročně má každá strana eurore- und wurden ausgeschieden. Die Zahl der genehmigten
gionu k dispozici průměrně 230 000 EUR. Celkem ještě Projekte zeugen von der guten Arbeit der Projektkoor-

Lokální řídící výbor schválil
celkem 18 projektů
Lokaler Lenkungsausschuss
genehmigte insgesamt 18 Projekte
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dinatorinnen und Finanzmanagerinnen, die die Projekte
vorher qualifizieren.
Der von der Euroregion verwaltete 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. Insgesamt bleiben für diese
Förderperiode noch fast zwei Millionen EUR zur Verfügung
Über die Förderung entscheidet der gemeinsame tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss mit insgesamt 16 stimmberechtigten Mitgliedern und mit 7 Mitgliedern mit Beratungsstimmen. Die erreichten Projekte
wurden in Arbeitsgruppen der Euroregion bewertet und
deren Stellungnahmen wurden berücksichtigt.
Die Sitzung wurde von Frau Luise Zelenková ausgezeichnet gedolmetscht. Bei der anspruchsvollen Beratung
haben Mitglieder des Lenkungsausschusses den Frauen
tag vergessen und eine Tulpe von tschechischer Seite
und eine Rose von deutscher Seite bekommen.
Der nächste Lenkungsausschuss findet am
24. Mai 2017 in Freiberg statt. Projekte sind zu
beantragen bis 12.04. 2017

InfoPress
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Projektnr.
Číslo projektu

Projekttitel
Název projetku

Antragsteller
Žadatel

Projektpartner
Projektový partner

Förderung
Dotace

0155.00-CZ

Mostecký dóm má 500 let
500 Jahre Brüxer Dom
Hasiči společně
Feuerwehrmänner gemeinsam
Kulturně kreativní dny v Grünthal a Lesné /
Kultur-Kreativ-Tage in Grünthal und Lesná
Krušnohorský mezinárodní den dětí /
Internationaler Kindertag
im Erzgebirge
Císařský den aneb čtvrt století s Karlem IV. /
Der Kaisertag oder
ein Vierteljahrhundert mit Karl IV.
Mediální Most 2.0 / Mediale Brücke
Basketbal bez hranic
Basketball ohne Grenzen
„Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají
lidem jen čtyři roky života.“ Albert Einstein
Wenn die Bienen verschwinden würden,
blieben den Menschen nur vier Jahre Leben
(Albert Einstein).“
Plujeme na lodi společně
Zusammen im Boot
Rodinné vandrování 2017
Familienwanderung
Společně v cestovním ruchu
Gemeinsam im Tourismus
Vejprty a Bärenstein bez hranic 2017
Vejprty a Bärenstein ohne Grenzen 2017
Historie a tradice
Historie und Tradition
Most - Marienberg Dragon Cup 2017: /
Všichni jsme na jedné lodi
Wir sind alle auf einem Boot
Oslava 25 let Euroregionu Krušnohoří
25-Jahresfeier der Euroregion
Erzgebirge
„Treffen der Jungendfeuerwehr
Lkáň, Beierfeld und Gauernitz
- 2017 /
Setkání mladých hasičů Lkáň,
Beierfeld a Gauernitz - 2017“
„Grenzübergreifende
Sportfeste für Senioren und
Vorschulkinder /
Přeshraniční sportovní hry
seniorů a dětí předškolního věku“
Česko-saské partnerství bez bariér - Florbal
/ Tschechisch-deutsche Partnerschaft ohne
Hindernisse - Floorball

Oblastní muzeum v Mostě

Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz,
Erzgebirgsmuseum

10.547,00 €

0217.01-CZ
0219.00-SN
0225.00.CZ

0229.00-CZ

0233.00-SN
0235.00-CZ
0237.00-CZ

0239.00-CZ
0243.00-CZ
0245.01-CZ
0247.00-CZ
0249.00-CZ
0251.00-CZ

0259.00-CZ

0199.02-CZ

0263.00-SN

0265.01-CZ

ESOZ Chomutov

10.717,41 €

Saigerhüttenverein
Olbernhau-Grünthal e.V.
Mikroregion Lesenská pláň

Horský klub Lesná v Krušných horách o.s.

15.000,00 €

Gemeinde Kurort Seiffen

7.754,60 €

Město Kadaň

Große Kreisstadt Aue

12.551,22 €

Euroregion Erzgebirge e.V.
Basket Academy Louny z. s.

12.732,09 €
15.000,00 €

Město Libochovice

Euroregion Krušnohoří
Akademischer Turn- und Sportverein
Freiberg
Stadt Lunzenau

Obec Nová Ves v Horách

Gemeinde Deutschneudorf

13.515,17 €

Obec Kalek

6.408,91 €

Město Vejprty

Kinderwelt Erzgebirge e.V.
Kita „Regenbogen“
Gemeinde Bärenstein

Město Vejprty

Gemeinde Bärenstein

5.503,80 €

Skupina historického šermu
Vítkovici, z.s.
Statutární město Most

Stadt Wolkenstein

15.000,00 €

Große Kreisstadt Marienberg

15.000,00 €

Město Vejprty

Gemeinde Bärenstein

15.000,00 €

Obec Lkáň

Město Grünhain - Beierfeld

5.359,12 €

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Sociální služby Chomutov, p. o. / SŠMŠ
Vejprty

9.812,49 €

Sportovní sdružení vozíčkářů v
Mostě o.s.

Eissportclub Dresden e.V.

12.817,83 €

CZ
DE
CELKEM/GESAMT

167.904,22 €
37.544,58 €
205.448,80 €

7.807,79 €

14.921,37 €
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O. Bubeníček, J. Hlinka

Kraj a jeho euroregiony
Bezirk und seine Euroregionen

zajištěno z členských příspěvků, ale do budoucna by
mělo být přijato takové systémové opatření, aby podpora práce euroregionů byla soustavná, což je významné
pro zachování možnosti kontinuálního řízení společných
Ve čtvrtek 19. ledna 2017 přijal hejtman Ústeckého kraje projektů. Vzhledem ke zkušenostem euroregionů a jejich
Oldřich Bubeníček představitele Euroregionu Krušnohoří jazykovému vybavení byla dohodnuta i jejich účast v koa Euroregionu Labe. Euroregiony letos oslaví 25 let od misi pro zahraniční vztahy kraje.
založení a podílejí se na projektové spolupráci mezi
Ústeckým krajem a sousedním Saskem. Zástupci euroregionů informovali hejtmana o své práci a vysoce ocenili Am Donnerstag, den 19. Januar 2017 lud der Hauptobětavou práci pracovníků krajského úřadu v komisích. mann des Bezirkes Ústecký kraj Herr Oldřich Bubeníček
Euroregiony jsou významnými členy Monitorovacího vý- Vertreter der beiden Euroregionen im Bezirk, die Euroboru, kde se rozhoduje o velkých projektech a samy spra- region Erzgebirge/Krušnohoří und die Elbe/Labe ein.
vují a administrují Fond malých projektů. Euroregiony Die Euroregionen feiern in diesem Jahr 25 Jahre ihrer
realizují každodenní přeshraniční spolupráci a propagaci Gründung und beteiligen sich an der Projektzusamkraje, čehož si vedení kraje cení. Zdeněk Matouš, krajský menarbeit zwischen dem Bezirk Ústecký kraj und dem
radní pro oblast cestovního ruchu, připomněl společné benachbarten Freistaat Sachsen. Die Vertreter beider
velké společné projekty. Financování euroregionů je Euroregionen informierten den Hauptmann über ihre
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Arbeit und schätzten die opferbereite Arbeit der Fachleute des Bezirksamtes hoch ein. Die Euroregionen sind
wichtige Mitglieder des Begleitausschusses, der über
die Großprojekte entscheidet und sie verwalten selbst
den Kleinprojektefonds. Die Euroregionen realisieren
die tägliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit
und präsentieren den Bezirk, was positiv eingeschätzt
wird. Herr Zdeněk Matouš, Ratsherr im Bezirk, verantwortlich für den Tourismus, erwähnte die gemeinsamen
Großprojekte. Die Finanzierung der Euroregionen wird
aus den Mitgliedsbeiträgen gewährleistet, jedoch für
die Zukunft sollte auch eine kontinuierliche Unterstützung durch den Bezirk gewährleistet werden, was der
Erhaltung der kontinuierlichen Arbeit bei der Durchführung gemeinsamer Projekte dient. Aufgrund der euro
regionalen Erfahrungen und ihrer Sprachkenntnisse
wurde die Teilnahme der Euroregionen in der Kom
mission der Außenbeziehungen vereinbart.
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Rada v Oseku
Ratssitzung in Osek
Na zasedání Rady Euroregionu Krušnohoří pozval členy
a hosty předseda tohoto sdružení Ing. Jiří Hlinka dne
27. ledna 2017 do Klášterního pivovaru Ossegg v Oseku.
Hosty zasedání rady byli starosta Hrobu Karel Hirsch a
ředitelka Destinační agentury Krušné hory Bc. Eva Maříková. Během jednání dorazil i hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, který se o práci euroregionu dlouhodobě zajímá a podporuje ji. Rada se seznámila s přípravou Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů
a s navrženými projekty, kterých je zatím 18. Vyjádří se k
nim po jejich hodnocení v odborných komisích na svém
únorovém jednání. Rozhodovat o nich bude Lokální
řídící výbor 8. března. Novým členem euroregionu byl
jednomyslně zvolen Českojiřetínský spolek – spolek pro
oživení Krušnohoří, který představil jeho předseda, Ing.
Petr Fišer. Bc. Eva Maříková seznámila radu s připravovanými projekty a záměry Destinační agentury Krušné
hory, které je vhodné s euroregionem koordinovat. Valná
hromada euroregionu se tentokrát uskuteční v březnu
v chomutovském divadle a předseda a místopředsedové
prověří ještě v únoru výroční zprávu. Rada se zabývala
poté 25. jubileem založení Euroregionu. Bylo rozhodnuto
uspořádat v červnu lidovou oslavu na společném náměstí
Vejprty-Bärenstein. Projektovou žádost na tuto oslavu podalo město Vejprty. Po odstoupení zástupce Chomutova
MUDr. Bystroně z rady euroregionu byl do ní kooptován do
konání valné hromady náměstek primátora Chomutova
Mgr. Jan Mareš. Rada nezapomněla ale ani na narozeniny
své finanční manažerky, Ing. Petry Konečné.

Na závěr všichni absolvovali podrobnou exkurzi
v Klášterního pivovaru. Pro mnohé byla jeho velikost
a především produkce kvalitního piva a příjemným překvapením.
Zur Beratung des Rates der Euroregion Krušnohoří wurden die Mitglieder und Gäste von Herrn Ing. Jiří Hlinka,
dem Vorsitzenden des Vereins, am 27. Januar 2017 in die
Klosterbrauerei Ossegg in Osek eingeladen. Die Gäste
der Ratssitzung waren der Bürgermeister von Hrob Herr
Karel Hirsch und die Direktorin der Destinationsagentur
Erzgebirge Frau Bc. Eva Maříková. Während der Beratung
kam auch der Hauptmann des Bezirkes Ústecký kraj Herr
Oldřich Bubeníček zur Sitzung. Er interessiert sich seit
vielen Jahren für die Arbeit der Euroregion und unterstützt sie. Der Rat beschäftigte sich mit der Vorbereitung
des Lenkungsausschusses des Kleinprojektefonds und
machte sich mit den vorgelegten Projekten bekannt. Er
fragte nach der Bewertung durch die Arbeitsgruppen.
Entschieden werden die Projekte im Lenkungsausschuss
am 8. März.
Als neues Mitglied der Euroregion wurde einstimmig

ein Verein aus Český Jiřetín, „Českojiřetínský spolek –
spolek pro oživení Krušnohoří“, aufgenommen. Herr
Ing. Petr Fišer stellte den Verein vor. Frau Bc. Eva Maříková machte den Rat mit vorbereiteten Projekten und
Vorhaben der Destinationsagentur Krušné hory (Erzgebirge) bekannt, die mit der Euroregion abgestimmt
werden sollen. Die Vollversammlung der Euroregion
Krušnohoří findet in diesem Jahr im März im Theater
Chomutov statt. Der Vorsitzende und seine Vertreter
prüften noch im Februar den Jahresbericht. Die Ratsherren beschäftigten sich dann mit dem Jubiläum der
Euroregion. Es wurde entschieden, im Juni ein Volksfest
auf dem gemeinsamen Marktplatz Bärenstein-Vejprty
zu veranstalten. Das Projekt zur Veranstaltung hat die
Stadt Vejprty beantragt. Nach dem Ausscheiden des
Vertreters Herr MUDr. Bystroň aus Chomutov aus dem
Rat wurde dafür der stellvertretende Oberbürgermeis
ter von Chomutov bis zur Tagung der Vollversammlung
kooptiert. Der Rat vergaß auch nicht den Geburtstag
der Finanzmanagerin Ing. Petra Konečná. Am Ende
besichtigten alle die hiesige Klosterbrauerei. Für viele
waren ihre Größe und vor allem die Bierqualität eine
angenehme Überraschung.
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Rada v Podbořanech
Ratssitzung in Podbořany
Na zasedáních rady v Podbořanech je vždy hojná účast.
Starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl vytvořil i 24. 2.
2017 pro její zasedání velmi dobré podmínky a přítomné
zaujal vylíčením rozvoje svého města.
Hlavními tématy jednání rady byla příprava Lokálního
řídícího výboru Fondu malých projektů a příprava valné
hromady.
Členové rady velmi podrobně projednali navržené projekty a konstatovali, že byly objektivně posouzeny odbornými komisemi. Stanoviska rady se proto v naprosté
většině s nimi shodují. Z předložených 22 projektů rada
nedoporučuje 5, z nich jeden projekt doporučuje přepracovat a jeden nepovažuje za prioritu. Rada napříště
bude zvát na projednávání projektových žádostí předsedy dotčených komisí, aby se seznámila i s jejich důvody
a názory.
Podrobně rada připravila valnou hromadu, která se uskuteční 31. 3. 2017 v chomutovském divadle.
Rada podpořila žádost o finanční příspěvek od Ústeckého
kraje, kterou inicioval a sepsal Euroregion Elbe/Labe.
Dalším bodem byla plánovaná oslava 25 let Euroregionu
Krušnohoří. Uskuteční se 17. června 2017 na společném
náměstí Vejprty-Bärenstein a bude pojata jako lidová
slavnost.
Jako vždy, po oficiálním zasedání se v neformálních rozhovorech probírala aktuální témata, jako třeba zákon
o obcích, bytová politika, pozemky pro rodinné domy,
zveřejňování informací. Historický spor o tom, zda k bit-
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vě u Vogatisburgu, u hradiště Sámovy říše, došlo podle
Fredegarovy kroniky u Podbořan na Červeném vrchu či
u Kadaně, zůstává i přes argumenty zástupců obou měst
přednesených v závěru jednání rady nevyřešen.
Zur Ratssitzung in Podbořany ist die Teilnahme immer
groß. Herr Bürgermeister Mgr. Radek Reindl sorgte auch
am 24. 02. 2017 für gute Bedingungen und interessierte
die Teilnehmer mit der Schilderung der Stadtentwicklung.
Hauptthemen der Ratssitzung waren die Vorbereitung
des Lokalen Lenkungsausschusses des Kleinprojektefonds und der Vollversammlung.
Die Ratsmitglieder behandelten ausführlich die vorgeschlagenen Projekte und stellten fest, dass sie objektiv
von den Arbeitsgruppen beurteilt worden sind. Die
Stellungnahmen des Rates stimmen meistens mit ihnen
überein. Von den 21 vorgelegten Projekten empfahl der
Rat fünf nicht, darunter ein Projekt, das überarbeitet
werden soll. Das nächste Mal möchte der Rat auch die

Vorsitzenden der betroffenen Arbeitsgruppen einladen,
um ihre Gründe und Meinungen zu hören. Es folgte die
Vorbereitung der Vollversammlung am 31.03.2017 im
Stadttheater Chomutov.
Der Rat unterstützte den Antrag auf finanzielle Hilfe aus
dem Bezirk Ústecký kraj , der von der Euroregion Elbe/
Labe initiiert und geschrieben wurde.
Ein weiterer Punkt war das geplante Fest anlässlich des
25. Jubiläums der Euroregion Erzgebirge. Es findet am
17. Juni 2017 auf dem gemeinsamen Marktplatz Bärenstein-Vejprty statt und wird ein Volksfest sein.
Wie immer nach der offiziellen Sitzung, wurden
aktuelle Themen besprochen, wie z.B. das Gemeindegesetz, Wohnungspolitik, Grundstücke für Familienhäuser, Veröffentlichung der Informationen. Der
historische Streit, ob es bei der Schlacht bei Wogatisburg auf der Burg des Samo Reichs nach der Fredegar
Chronik bei Kadaň oder bei Podbořany kam, bleibt
trotz Argumenten der Vertreter dieser beiden Städte
am Schluss der Ratssitzung nicht gelöst.

InfoPress

Komise pro kulturu a mládež
Arbeitsgruppe
Schule/Jugend/Kultur
Pravidelné plánované zasedání této komise se konalo
začátkem února v Marienbergu, ve středisku volného
času Baldaufvilla. Po informacích o využití programu
Interreg V-A a o Fondu malých projektů, ve kterém
bylo schváleno do této doby již 39 českých projektů
s celkovou dotací 428 000 € a 25 německých projektů
s 300 000 €, došlo k projednávání dalších malých projektů,
aby mohla být Lokálnímu řídícímu výboru předána doporučení.
Většina navržených projektů získala pozitivní hodnocení. Problém na české straně představuje podání
projektu městem, které z euroregionu vystoupilo. Na
české straně se totiž činnost euroregionu financuje
z členských příspěvků obcí. Vystoupením Litvínova se
práce euroregionu značně oslabí. Toto sdružení ale zajišťuje přeshraniční služby pro všechny obce.
Komise se usnesla, že tradiční adventní koncert Euroregionu Krušnohoří v roce 2017 se uskuteční v rámci oslav
partnerství měst Mostu a Marienbergu v kostele Marienkirche v Marienbergu. Mezitím ale došlo ke změně
a koncert se uskuteční v kostele Grünheinichen.
Hluboká analýza fungování Fondu malých projektů
a strategického výhledu Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge by měla být obsahem workshopu této aktivní

komise, který by se měl zabývat výlučně těmito tématy.
Členové komise by k tomu měli podávat návrhy do jejího
příštího jednání v dubnu.
Die turnusmäßige Beratung dieser Arbeitsgruppe fand
Anfang Februar in Marienberg in der Baldaufvilla statt.
Nach Informationen zur Inanspruchnahme des Interreg
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V-A Programms und des Kleinprojektefonds, bei dem
inzwischen 39 tschechische Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 428.000 € und 25 sächsische Projekte
mit 300.000 € genehmigt worden sind, wurden die
Kleinprojekte besprochen, um Empfehlungen für den
Lokalen Lenkungsausschuss vorzubereiten.
Die meisten dieser Projekte wurden mit einer positiven
Stellungnahme empfohlen. Ein Problem für die tschechische Seite stellt die Antragstellung durch Kommunen
dar, die aus der Euroregion ausgetreten sind. Die tschechischen Kommunen bilden das finanzielle Rückgrat der
Euroregion. Bei ihrem Austritt schwächen sie die Euroregion, die als Dienstleister für alle grenzübergreifenden
Belange allen Kommunen zur Verfügung steht.
Die Arbeitsgruppe legte fest, das traditionelle Advents
singen der Euroregion Erzgebirge 2017 im Rahmen
der diesjährigen Festlichkeiten zum 25. Jubiläum der
Städtepartnerschaft Marienberg/Most in der Marien
kirche in Marienberg durchzuführen.
Zwischenzeitlich trat aber eine Änderung des Ortes ein.
Das Adventsingen findet in der Kirche Grünhainichen
statt. (Anm. der Red.)
Eine inhaltlich tiefgründige Befassung mit dem Verfahren des Kleinprojektefonds und zur strategischen Ausrichtung der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří sollen in
einem Workshop der Arbeitsgruppe, der ausschließlich
diese Themen zum Inhalt hat, beraten werden. Konkrete
Vorschläge dazu werden in der nächsten Arbeitsgruppenberatung im April von den Mitgliedern erwartet.
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Komise pro muzea a
kulturní památky
Arbeitsgruppe
Museen und Kulturdenkmäler
Jednání komise zorganizovala 6. března 2017 její dlouholetá členka Andrea Karlovská z Městského úřadu
Jirkov na Červeném Hrádku. Komisi a její hosty přivítal
na zámku starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar a seznámil ji s rozvojem zámku, který je majetkem města,
a seznámil přítomné také s jeho právě probíhající rekonstrukcí. Komise ocenila péči města o zámek, setkává se zde totiž často již od svého založení. Členové
na svém jednání hodnotili poté projekt na oslavu 700
let zahájení stavby mosteckého chrámu Nanebevzetí
Panny Marie, známému i z nedávné historie přesunem
o 810 metrů. Projekt podalo Oblastní muzeum v Mostě
a projektovým partnerem je Městské a Krušnohorské
muzeum v Annabergu. Město Most postihl v roce 1515
požár, který ho zničil a za oběť mu padl i zdejší gotický
kostel. Po rozsáhlé sbírce si Mostečtí v roce 1517 vyhledali slavného stavitele, kterým byl Jakub Heilmann ze
Schweinfurtu, žák slavného stavitele Benedikta Reita
z Čech. V díle jeho žáka se spojilo saské i české stavební
mistrovství a vznikla tak pozoruhodná česko-saská pozdní gotika. Jakub Heilmann ze Schweifurthu současně
stavěl mostecký chrám i chrám v Annabergu, takže oba
kostely jsou vlastně dvojčata. Součástí projektu obou
muzeí jsou konference, přednášky, exkurze v Mostě
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a Annabergu a dvojjazyčné publikace se zaměřením
na veřejnost. Hosty na jednání byli zástupci Českojiřetínského spolku, kteří se aktivně spolupodílejí na
přípravě oslav, iniciovali dokonce vydání poštovní
známky k tomuto výročí. Ředitel mosteckého muzea,
předseda české části komise Mgr. Michal Soukup, vyzdvihl roli spolků, jimiž ožívá kdysi velmi běžná praxe
zapojení občanů do takovýchto aktivit. Komise projekt jednomyslně doporučila a její členové, převážně
historici, dlouze diskutovali na téma středověkého
stavebnictví a na roli Čech a Saska v období reformace
a protireformace. Po vyčerpávajícím jednání následovala podrobná a vysoce profesionální exkurze v zámku,
ač zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce.
Die Beratung der Arbeitsgruppe am 6. März 2017
wurde von Frau Andrea Karlovská aus dem Stadtamt
Jirkov auf dem Schloss Červený Hrádek organisiert. Die
Arbeitsgruppe wurde auf dem Schloss vom Jirkover
Bürgermeister, Herrn Ing. Radek Štejnar begrüßt, der
mit der Entwicklung des Schlosses vertraut machte,
das im Besitz der Stadt ist. Er informierte auch über die
gerade laufende Sanierung. Die Arbeitsgruppe schätzte
Bemühungen der Stadt um das Schloss hoch ein, denn
das Schloss ist oft Beratungsort. Anschließend wurde
von den Mitgliedern das Projekt des 700-jährigen Jubiläums der Moster Dekanatskirche Mariä Himmelfahrt
bewertet. Die Kirche ist auch durch ihre Verschiebung
um 810 m bekannt. Das Projekt wurde vom Museum
Most beantragt der Projektpartner ist die große Kreis-

stadt Annaberg-Buchholz mit den Städtischen Museen.
Most wurde 1515 von einem Brand heimgesucht, der
die ganze Stadt vernichtete und der auch die ehemalige Kirche zum Opfer fiel. Nach einer umfangreichen
Geldsammlung suchten die Moster den bekannten
Baumeister Jakob Heilmann von Schweinfurt, den
Schüler des bekannten Baumeisters Benedikt Ried
aus Böhmen für den Neubau aus. In den Werken des
Schülers vereinigten sich die sächsische und tschechische Baukunst und es entstand die bemerkenswerte
tschechisch-sächsische Spätgotik. Jakob Heilmann von
Schweinfurt baute gleichzeitig mit der Moster Kirche
auch die Kirche in Annaberg. Das Projekt der beiden
Museen besteht aus Konferenzen, Vorlesungen, Exkursionen nach Most und Annaberg, sowie aus einer an
die Öffentlichkeit gerichtete, zweisprachige Publikation. Gäste der Beratung waren Vertreter des Vereins
Českojiřetínský spolek, die sich aktiv an der Vorbereitung des Festes beteiligen - sie initiierten sogar die
Ausgabe einer Sonder-Briefmarke zum Jubiläum. Der
Direktor des Museums in Most, der zugleich Vorsitzender des tschechischen Teiles der Arbeitsgruppe ist,
lobte die Rolle solcher Vereine, die durch ihre Rolle als
aktive Bürger solche Aktivitäten beleben.
Die Arbeitsgruppe befürwortete einstimmig das Projekt. Die Mitglieder, die überwiegend Historiker sind,
diskutierten lange über Themen wie mittelalterliche
Baukunst, Rolle der Tschechen und Sachsen in der Zeit
der Reformation und Gegenreformation. Trotz umfangreicher Restaurierungsarbeiten folgte nach der Beratung eine professionelle Führung durch das Schloss.

InfoPress

Zemědělská komise
Arbeitsgruppe Landwirtschaft
V sídle Agrární komory v Mostě se sešla 22. února 2017
tato komise, aby posoudila navržené zemědělské projekty v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A
a připravila plán činnosti na letošní rok. Členové si na
jednání i připomněli výročí Česko-německé deklarace
a kladně zhodnotili dosavadní spolupráci zemědělců na
základě uzavřené smlouvy v roce 2015.
Doporučila projekt spolupráce včelařů s názvem „Pokud
by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života“, jak je uvedeno z citace Alberta Einsteina. Projekt
podalo město Libochovice a komise doporučila, aby se
na přání českých včelařů do spolupráce zapojilo více
partnerů ze saské strany. Zástupci komise se obrátí na
Saský svaz včelařů a zprostředkují kontakty. Další projekt,
setkávání zemědělců k aktuálním tématům, komise také
doporučila. Seznámila se poté se záměrem velkého projektu Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Chomutově a jeho saských partnerů, který předložil člen komise, Ing. Roman Honzík. Projektovou žádost po podání
projektu členové komise obdrží.
Předsedkyně komise Ludmila Holadová seznámila německou stranu s aktuálními problémy zemědělství na české
straně a předseda německé části komise Werner Bergelt
se situací zemědělců na saské straně. Na obou stranách
euroregionu jsou stejné problémy s nízkými výkupními
cenami zemědělských komodit, ptačí chřipkou, skupováním zemědělské půdy cizími investory, s omezováním

stavů dojnic či zneužívání zemědělské půdy k výrobě
náhradních zdrojů energie. Společně se chtějí obě strany vyjádřit k připravované nové zemědělské politice EU.
Do budoucna by se komise chtěla scházet nejen před
každým Lokálním řídícím výborem, ale plánuje účast na
Zahradě Čech a na slavnosti na statku Rösler Hof.
Am Sitz der Agrarkammer in Most traf sich am 22. Februar 2017 diese Arbeitsgruppe, um die vorgeschlagenen landwirtschaftlichen Projekte im Programm der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Interreg V-A
zu bewerten und den Plan für das nächste Jahr vorzubereiten. Im Rahmen der Beratung erinnerte man sich an
die Deutsch-tschechische Deklaration die vor 20 Jahren
unterzeichnet wurde und bewertete auch die bisherige
Zusammenarbeit der Landwirte aufgrund des Vertrags
aus dem Jahr 2015 positiv.
Die Arbeitsgruppe empfahl das Projekt der Zusammen-
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arbeit der Imker mit dem Einsteinzitat „Wenn die Bienen
verschwinden würden, leben die Menschen nur noch vier
Jahre“ zur Genehmigung im Lenkungsausschuss. Das
Projekt wurde von der Stadt Libochovice beantragt und
die Arbeitsgruppe empfiehlt, auf Wunsch der tschechischen Imker, die Gewinnung weiterer Partner auf sächsischer Seite. Die sächsischen Vertreter der Arbeitsgruppe
wenden sich an den sächsischen Imkerverein, um die
notwendigen Kontakte zu vermitteln. Ein weiteres Projekt, Begegnungen der Landwirte zu aktuellen Themen,
hat die Arbeitsgruppe auch befürwortet. Danach wurde
ein Großprojekt des Landwirtschaftlichen Forschungsinstitutes v.v.i. aus Chomutov vorgestellt. Es wurde von
Ing. Roman Honzík, Mitglied der Arbeitsgruppe der Euroregion, vorgelegt. Frau Holadová, Vorsitzende der tschechischen Seite der Arbeitsgruppe, machte die deutsche
Seite mit den aktuellen Problemen der Landwirtschaft
auf tschechischer Seite bekannt und der Vorsitzende der
deutschen Seite der Arbeitsgruppe Herr Werner Bergelt
mit der Situation auf deutscher Seite. Auf beiden Seiten
der Euroregion sind die Probleme der niedrigen Aufkaufpreise für Agrarprodukte, der Vogelgrippe, den Aufkäufen des Bodens von fremden Investoren, die Reduzierung
des Bestandes von Milchkühen oder Missbrauch des
Bodens zur Erzeugung von Energie die gleichen. Beide
Seiten möchten sich gemeinsam zur neuen Agrarpolitik
der EU äußern. Für die Zukunft plant die Arbeitsgruppe
ihre Sitzungen nicht nur vor den Lenkungsausschüssen,
sondern auch zur Messe Böhmens Garten und beim Hoffest auf dem Rösler Hof. Im Rahmen eines Kleinprojektes
plant sie auch Seminare zu aktuellen Themen.
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Sportovní komise v Annabergu
Arbeitsgruppe Sport in Annaberg
Na svém prvním jednání v letošním roce se sportovní
komise sešla 1. března 2017 v jednatelství Okresního
sportovního svazu Krušnohoří Kreissportbund des
Erzgebirgskreises v Annabergu. Zástupci sportovního
svazu představili komisi v úvodu 3 své spolupracovníky, kteří mohou být v přeshraniční spolupráci
nápomocni v oblasti sportu dětí, mládeže a seniorů.
Poté se komise seznámila s postupem realizace Fondu
malých projektů a konstatovala, že je nepoměrně více
projektů podávaných českými žadateli, a proto je třeba
zvýšit publicitu tohoto fondu na saské straně. Hlavním
bodem jednání však bylo hodnocení předložených
projektů v oblasti sportu pro rozhodování Lokálního
řídícího výboru. Komise doporučila 4 projekty k přijetí
a vyslovila politování, že pro český záměr chomutovskému projektu „Otevřeno dětem“ se na saské straně
nenašel v navrženém termínu vhodný partner. Komise také diskutovala o pokračování projektu Sportovní
hry dvou euroregionů. Tyto společné hry Euroregionu Krušnohoří/Erzgebire a Euroregionu Elbe/Labe,
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uspořádané poprvé v loňském roce Bílině, se setkaly
s kladným ohlasem. Velmi pozitivně bylo vnímáno, že
v nich nesoutěžili Češi proti Němcům, ale že se mezi
sebou utkaly ve smíšených družstvech euroregiony.
Příští společné hry jsou připravovány německou částí
Euroregionu Elbe/Labe v září v Drážďanech. Tak jako
z jiných komisí euroregionu, i ze sportovní komise
vzešly náměty společných záměrů pro rozvojovou
strategii rozvoje euroregionu. Jsou to letní sportovní
hry, zimní soutěže a prezentace sportovních aktivit
na stránkách euroregionu, které jsou plánovány v roz
vojové strategii.
Zu ihrer ersten Beratung in diesem Jahr traf sich die Arbeitsgruppe am 1. März 2017 in der Geschäftsstelle des
Kreissportbundes des Erzgebirgskreises in Annaberg. Die
Vertreter des Verbands stellten am Beginn der Beratung
ihre drei Mitarbeiter vor, die in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für die Bereiche Kinder- und
Jugendsport und Seniorensport zuständig sind. Danach
machte sich die Arbeitsgruppe mit der Umsetzung des
Kleinprojektes bekannt und stellte fest, dass wesentlich
mehr Projekte von tschechischen Antragstellern ein-

gereicht werden. Deshalb wird es in Kürze eine weitere
Informationsveranstaltung für Sportvereine geben.
Hauptthema der Beratung war jedoch die Bewertung
vorgelegter Projekte im Bereich Sport für die Entscheidung des Lenkungsausschusses. Die Arbeitsgruppe
empfahl 4 Projekte, bedauert aber, dass für das Chomutover Vorhaben „Offen für Kinder“ kein sächsischer
Partner für den benötigten Zeitraum gefunden wurde.
In der Arbeitsgruppe wurde viel über eine Fortsetzung
des Projektes „Sportspiele der zwei Euroregionen“ diskutiert. Diese im vorigen Jahr in Bilina veranstalteten
gemeinsamen Sportspiele der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří und der Elbe/Labe trafen an positive Resonanz. Sehr positiv wurde eingeschätzt, dass dort nicht
Deutsche gegen Tschechen kämpften, sondern die Euroregionen in den gemischten Gruppen. Die nächsten
Sportspiele werden von der deutschen Seite der Euroregion Elbe/Labe im September in Dresden vorbereitet.
Wie in anderen Arbeitsgruppen der Euroregion auch,
entstanden auch aus der Arbeitsgruppe Sport einige
gemeinsame Vorhaben für die Entwicklungsstrategie
der Euroregion. Es sind die Sommersportspiele, Wintersportwettbewerbe und die Präsentationen der Sportveranstaltungen auf den Seiten der Euroregion.
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Komise pro hospodářství
a turistiku
Arbeitsgruppe Wirtschafts
förderung und Tourismus
Místo jednání komise dne 21. 2. 2017 navrhl předseda
německé části komise Mathias Lißke v Bergmagazinu
v Marienbergu. Bergmagazin představuje totiž jeden
z velmi úspěšných projektů v programu na podporu
přeshraniční spolupráce Interreg. V roce 2008 byla
přestavěna tato zchátralá, původně středověká sýpka,
využívaná později pro nejrůznější účely, na muzeum
společného lidového krušnohorského umění. Od té
doby slouží jako místo četných společných aktivit partnerských měst Mostu a Marienbergu i euroregionu. Komise zde hodnotila 4 projekty ve svém oboru, které se
týkaly vesměs turistiky. Jeden projekt doporučuje přepracovat, dva doporučuje ke schválení. 4. projekt, Čtvrt
století spolu – 25 let partnerství Litvínova a Olbernhau,
podaný pro Litvínov Partnerským spolkem komise nedoporučila. Německá strana poukázala na to, že postrádá
spolupráci v oblasti turistiky s nějakým zastřešujícím
českým partnerem. Celé Krušnohoří na saské straně
pokrývá Turistický svaz Krušnohoří (Tourismusverband
Erzgebirge), který koordinuje turistiku na celém tomto
území. Zatím spolupracuje pouze s Destinační agenturou Dolní Poohří. Na příští jednání komise proto pozve
jednatelství euroregionu zástupce Destinační agentury
Krušné hory. Mathias Lißke poté představil projekty,
které realizuje jeho společnost Wirtschaftsförderung
Erzgebirge. Jsou zaměřeny na udržení pracovníků a
získávání nových ze zahraničí, vytváří jim vhodné podmínky a vytváří je i pro návrat těch, kteří z Krušnohoří
odešli a připravuje projekty na získávání učňů pro technické školy. Následovala krátká informace o velkém
projektu „Zdař Bůh světového dědictví“, připravující
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zápis kulturní hornické krajiny Krušnohoří na seznam
světového dědictví UNESCO. Pro rozvojovou strategii
euroregionu do roku 2020 navrhuje komise přeshraniční
provázanost turistických organizací, výměnné pobyty
učňovských škol a pravidelné zpravodajství o hospodářských údajích na obou stranách hranice. Po jednání
si komise se zájmem prohlédla Bergmagazin.
Als Tagungsort am 21.02.2017 wählte der Vorsitzende
der deutschen Seite der Arbeitsgruppe das Bergmagazin in Marienberg aus. Das Bergmagazin stellt eines
der erfolgreichsten Projekte im Programm der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Interreg dar. 2008
wurde das baufällige, ursprünglich ein mittelalterlicher
Speicher, später auch für andere Zwecke benutztes Gebäude als Museum der gemeinsamen erzgebirgischen
Volkskunst umgebaut. Seit der Zeit dient es als Tagungsort vieler gemeinsamen Aktivitäten der Partnerstädte
Marienberg und Most, sowie der Euroregion.
Die Arbeitsgruppe bewertete hier vier Projekte in ihrem Bereich, die alle dem Tourismus zuzuordnen sind.
Ein Projekt soll überarbeitet werden, zwei wurden
empfohlen.
Das vom Partnerverein Partnerský spolek beantragte
Projekt, „Ein Viertel Jahrhundert zusammen – 25 Jahre
Städtepartnerschaft Litvínov-Olbernhau“ wurde nicht
empfohlen. Die deutsche Seite hat darauf hingewiesen, dass sie eine Zusammenarbeit mit einem tschechischen Dachverband entbehrt. Das ganze Erzgebirge
auf sächsischer Seite gehört zum Tourismusverband
Erzgebirge, der den Tourismus auf dem gesamten Gebiet koordiniert. Bis jetzt wird nur mit der Destinationsagentur Dolní Poohří zusammengearbeitet. Zu der
nächsten Beratung lädt die Geschäftsstelle der Euroregion auch Vertreter der Destinationsagentur Krušné
hory (Erzgebirge) ein. Mathias Lißke stellte die von
seiner Gesellschaft Wirtschaftsförderung Erzgebirge

realisierten Projekte vor. Sie zielen auf die Erhaltung
der Arbeitsplätze in der Region und den Erwerb neuer
aus dem Ausland. Es werden gute Bedingungen für
Rückkehrer geschaffen, die ehemals aus dem Erzgebirge weggegangen sind. Man wirbt in den Projekten
auch um Auszubildende in den technischen Berufen.
Mit der Präsentation zum Großprojekt „Glück auf“,
wurde gezeigt, was für die Eintragung der Montanregion Erzgebirge in die Liste der Kulturerbe UNESCO
vorbereitet wird.
Zur Strategie der Euroregion bis 2020 schlägt die Arbeitsgruppe eine Vernetzung der touristischen Organisationen, den Austausch der Berufsschulen und eine regelmäßige Berichterstattung über wirtschaftliche Daten
an beide Seiten der Grenze vor.
Nach der Beratung besichtigte die Arbeitsgruppe das
Bergmagazin.
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Úspěšná realizace
prospěšného projektu
Erfolgreiche Umsetzung eines
nutzbringenden Projektes
Workshop k postupu realizace projektu horských obcí
s názvem „Hasiči bez hranic – Propojení hasičské činnosti v příhraniční oblasti Krušné hory/Erzgebirge a investice do hasičské (speciální) techniky“ proběhl 6. února
2017 v Nové Vsi v Horách. Účastnilo se ho celkem šest
partnerů – Olbernhau, Deutschneudorf, Brandov, Hora
Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách a Osek. Projekt zajistí
potřebné vybavení horských obcí záchranářskou a hasičskou technikou díky podpoře Evropské unie z Fondu
pro regionální rozvoj a Programu spolupráce na podporu
v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Na jednání
představili jednotliví partneři svůj vlastní postup realizace, především výběrová řízení na pořízení hasičské a
záchranářské techniky a poté realizaci jednotlivých aktivit a milníků. Společně budou pořízenou techniku prezentovat, uspořádají v létě společné cvičení záchranářů
a hasičů a připravuje se již i společná soutěž mladých
hasičů horských obcí. Velmi detailně představil leapartner, město Olbernhau, svou koncepci publicity projektu
na speciálních webových stránkách. Prezentaci aktivit
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budou na stránkách i nadále zajišťovat webové stránky der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen
Euroregionu Krušnohoří i jeho zpravodaj Infopress.
2014-2020. Bei der Beratung stellten einzelne Partner
die Schritte der Realisierung, vor allem die Umsetzung
der Ausschreibung für die Anschaffung der FeuerwehrEin Workshop zum Verfahren des Projektes der Berg- und Rettungstechnik und die Umsetzung einzelner
gemeinden mit dem Titel Feuerwehren grenzenlos Aktivitäten und Meilensteine vor. Gemeinsam werden
– Netzwerkarbeit im Grenzraum Erzgebirge/Krušné die Partner die angeschaffte Technik präsentieren und
hory und Investitionen in Feuerwehr (spezial) Technik im Sommer wird eine gemeinsame Übung der Retfand am 6. Februar 2017 in Nová Ves v Horách statt. tungskräfte und Feuerwehren organisiert. Außerdem
Daran beteiligten sich insgesamt 6 Partner - Olbernhau, wird ein Wettbewerb junger Feuerwehrleute vorbereit.
Deutschneudorf, Brandov, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves Der Leadpartner, die Stadt Olbernhau, hat ihr Konzept
v Horách a Osek. Das Projekt betrifft die notwendige im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf speziellen
Ausstattung der Berggemeinden mit Rettungs- und Web-Seiten vorgestellt. Die Aktivitäten des Projektes
Feuerwehrtechnik mit Hilfe der Förderung der EU aus werden aber auch weiterhin von der Euroregion auf
dem Fonds für Regionale Entwicklung des Programms ihren Internet Seiten und in ihrer Zeitschrift Infopress
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen vorgestellt.
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Workshop - příprava dopravní konference euroregionu
Workshop Vorbereitung Verkehrskonferenz der Euroregion
V Olbernhau se konal 25. ledna 2017 workshop
k připravované dopravní konferenci. V rámci projektu
Česko – saské cesty ve Fondu malých projektů programu Interreg V-A se po dvou přípravných workshopech
uskuteční v březnu v Mostě dopravní konference, která
by se měla zabývat problematikou dopravní obslužnosti příhraničních regionů, kvalifikací odborníků
v dopravě a problematikou získávání jejich řidičských
oprávnění. Projekt z iniciativy dopravní komise Euroregionu Krušnohoří podala OHK Most. Na základě
přednášek a po následné diskusi byl stanoven hlavní
program konference a stanovena témata příštího
přípravného workshopu. Volkmar Köhler ze Zemského
úřadu pro silniční stavby a dopravu prezentoval
současný stav komunikací v Sasku a potřeby i plány
jejich další výstavby. Za českou stranu podal podrobné informace Ing. Jakub Jeřábek z Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Účastníky workshopu zaujal velký
počet již realizovaných autobusových přeshraničních
linek, které dotuje Ústecký kraj, a které jsou velmi dobře využívány. Je jich již 11, ale vzniká iniciativa o jejich další rozšíření. Příští přípravný workshop na téma
profesionality v dopravě se uskutečnil v Mostě a poté
následovala již vlastní konference.

In Olbernhau fand am 25. Januar 2017 ein Workshop zur
Vorbereitung der Verkehrskonferenz „Böhmisch-sächsische Wege“ statt. Im Rahmen dieses Kleinprojektes des
Programms Interreg V-A findet die Verkehrskonferenz im
März in Most nach zwei Vorbereitungsworkshops statt.
Die Konferenz wird sich mit Problemen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Grenzregion,
mit der Ausbildung von Fachleuten im Bereich Verkehr
sowie mit der Problematik des illegalen Erwerbs von
Führerscheinen beschäftigen. Das Projekt wurde von der
Kreishandelskammer Most aufgrund der Initiative der
Arbeitsgruppe Verkehr der Euroregion beantragt. Nach
den Präsentationen und der darauf folgenden Diskussionen wurde das Hauptprogramm der Konferenz sowie
Themen des nächsten Workshops beschlossen. Herr Volkmar Köhler vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr
stellte den gegenwärtigen Stand des Straßenbaus anhand des Verkehrswegplans der BRD nebst dem Bedarf
in Sachsen für die nächsten Jahre vor. Von tschechischer
Seite informierte Herr Ing. Jakub Jeřábek vom Bezirksamt
Ústecký kraj zu dieser Problematik. Die Teilnehmer waren
von der großen Zahl der bereits in Betrieb befindlichen
grenzüberschreitenden Buslinien beeindruckt, die der
Bezirk betreibt und fördert. Die 11 Buslinien sind sehr

gut ausgelastet und es entsteht eine neue Initiative für
deren Erweiterung. Der nächste Workshop zum Thema
Professionalität im Verkehr fand in Most statt, der dann
im März die Konferenz folgt.

15

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří · Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge

Dopravní konference –
přípravný workshop
Verkehrskonferenz –
Vorbereitungsworkshop
V sídle Okresní hospodářské komory Most se sešli
23. února odborníci v oblasti dopravy, zástupci komor,
euroregionu a vzdělávacích institucí na druhém workshopu, aby projednali přípravu dopravní konference,
která se uskuteční v Mostě 30. 3. 2017. Tentokrát to byla
problematika profesního vzdělávání řidičů a získávání
zahraničních řidičských oprávnění.
V další části workshopu došlo na ožehavou problematiku získávání českých řidičských průkazů německými
řidiči, kterým bylo řidičské oprávnění v Německu z důvodu požití alkoholu či drog odebráno. Projednání této
záležitosti iniciovala dopravní komise euroregionu.
O podvodném získávání řidičských průkazů policie
ví a podniká v tomto směru kroky. Postup získávání
řidičských oprávnění pro cizince v ČR se však nyní zpřísnil natolik, že v poslední době žádné řidičské průkazy
německým občanům nebyly vydány.
Přípravné workshopy a výsledná konference je projektem
OHK Most ve Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří.
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Am Sitz der Kreiswirtschaftskammer Most trafen sich
am 23. Februar Verkehrsexperten, Vertreter der Kammern, der Euroregion und der Bildungseinrichtungen
zum zweiten Workshop, für die geplante Verkehrskonferenz am 30. 03. 2017 in Most. Auf der Tagesordnung
standen die Probleme bei der Ausbildung der Berufskraftfahrer und der ausländischen Führerscheine.
Im weiteren Teil des Workshops kam es zur heiklen Problematik der tschechischen Führerscheine für die deutschen Autofahrer denen die Fahrerlaubnis in Deutschland wegen Alkohol oder Drogen entzogen wurde. Die

Beratung zu diesem Punkt wurde von der Arbeitsgruppe
Verkehr der Euroregion initiiert. Die Anwesenden interessierten sich sehr für die Situation in der Praxis, die
Herr Jan Bittner, Geschäftsführer einer Fahrschule, vorstellte. Die Prozedur zum Führerscheinerwerb für Ausländer in der Tschechischen Republik ist jetzt so streng
geworden, dass in letzter Zeit keine Führerscheine mehr
an deutschen Bürgern erteilt werden.
Die Vorbereitungsworkshops und die Abschlusskonferenz dafür gehören zum Projekt der OHK Most im Kleinprojektefonds der Euroregion Erzgeboirge/Krušnohoří .
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Projekt Informační centrum
Povodí Ohře zahájen
Das Projekt „Informationszentrum
Povodí Ohře“ startet
Projekt Informační centrum Fláje, podaný Povodím Ohře,
státní podnik, v něm má svého osvědčeného a dlouhodobého partnera, saský státní podnik Zemská správa
přehrad (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung).
Projekt byl projednán a doporučen v komisi pro životní
prostředí euroregionu a jednomyslně v Monitorovacím
výboru kooperačním programu česko-saské spolupráce
díky dobré přípravě v Povodí Ohře schválen.
Cíle projektu spočívají v zachování, ochraně a rozvoji kulturního a přírodního dědictví v euroregionu. Poskytne
důležité informace k historii a k technickým památkám,
které mají být zpřístupněny široké veřejnosti. Plánovaná
opatření představují doplnění v minulosti již realizovaných projektů (Flájský plavební kanál).
Patří sem například instalace informačních tabulí
v území mezi údolními nádržemi Fláje a Rauschenbach,
vytvoření naučné stezky, vybudování infrastruktury
cestovního ruchu na saské údolní nádrži Rauschenbach
a informačního centra Fláje. Projekt vhodně doplní
projektový záměr zápisu hornické kulturní krajiny Montanregion na seznam UNESCO.
Na zahajovacím workshopu v Chomutově 18.1.2017
v sídle Povodí Ohře se jeho účastníci, zástupci Povodí Ohře,
SVS, Českojiřetínského spolku, Lesů ČR, Destinační agentury Krušné hory a samozřejmě Euroregionu Krušnohoří,
shodli se svými saskými partnery na rozdělení úkolů při
realizaci tohoto projektu a na jeho publicitě.
Das vom Staatsbetrieb „Informationszentrum Povodí
Ohře“(Einzugsgebiet Eger) beantragte Projekt wird
mit dem bewährten und langjährigen Partner, der
Landestalsperrenverwaltung Sachsen, durchgeführt.
Das Projekt wurde in der Arbeitsgruppe Umwelt der
Euroregion empfohlen und im Begleitausschuss des
Kooperationsprogramms, dank der guten Vorbereitung des Staatsbetriebes „Povodí Ohře“, einstimmig
genehmigt.
Die Ziele des Projektes bestehen im Erhalt, dem Schutz
und der Entwicklung des Kultur- und Naturerbes in der
Euroregion. Wichtige Informationen zur Geschichte,
zu technischen Denkmälern, zum Wasserschutzgebiet
und damit im Zusammenhang stehende Verhaltensregeln sollen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Die geplanten Maßnahmen ergänzen die in der Vergangenheit realisierten Vorhaben
(Floßgraben Fláje) und tragen zur Verbesserung der
touristischen Attraktivität bei. Dazu gehören z.B. die
Errichtung von Informationstafeln im Gebiet zwischen
den Talsperren Rauschenbach und Fláje, Gestaltung
eines Lehrpfades, Schaffung touristischer Infrastruktur, wie dem Bau von Infopunkten mit einfachen Be-

sucherpavillons an der Talsperre in Rauschenbach und
einem Informationszentrum in Fláje. Das Projekt ist
Teil des Vorhabens Kulturlandschaft Montanregion auf
die Liste der UNESCO.
Beim Auftaktworkshop in Chomutov am 18. Januar
2017 am Sitz des Staatsbetriebs, einigten sich die Teilnehmer des Projektes und die Euroregion auf die Verteilung der Aufgaben bei der Umsetzung des Projektes und
an dessen Publizität.
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sední region, objevit to, co máme společné a vysvětlit
výrazy z české perspektivy, uvádí dále Höpfner.
Tento minikurz je pro všechny uživatele k dispozici zdarma. Integrovaná funkce objednání umožňuje pravidelné
dodání jedné epizody denně a díky ní se z „Česky za 100
sekund“ stává 60ti denní audiokurz o kultuře, jazyku,
sportu a společnosti.
„Česky za 100 sekund“ se 60 díly ze společnosti a „Česky za 100 sekund“ je projektem MEDIASCOPE EUROběžného dne
PE e.V. s podporou spolku DĚTI KLÍŠE z Ústí nad Labem
Nyní i jako aplikace
a VOGTLAND RADIO Plauen, podpořený Evropskou unií
Stollberg, 10.02.2017. Co vlastně dělají „Spejbl s Hur- v rámci sasko-českého programu na podporu přeshravínkem?“ Kde se vzalo Fojstko v Čechách a kdo byl „Pra- niční spolupráce 2014-2020 mezi Svobodným státem
otec Čech“?
Sasko a Českou republikou.
S dvaceti novými díly rozšiřuje kulturní kurz „Česky
za 100 sekund“ svůj program a vysvětluje převážně
německým uživatelům běžné i lokální záležitosti, četné Kulturkurs mit zwanzig neuen Wissensfolgen
zvláštnosti a zajímavosti z Čech a pohraničí.
Ab sofort als App verfügbar
Nyní jsou navíc všechny díly k dispozici i jako aplikace Stollberg, 10.02.2017. Was treiben eigentlich „Spejbl
pro iOS a Android pro chytré telefony.
und Hurvínek?“ Was macht das Vogtland tschechisch
„Chceme zajímavě a informativně oslovit lidi všude tam, und wer war „Urvater Czech“?
kde si sami chtějí užít za méně než dvě minuty svou Mit zwanzig neuen Folgen erweitert der Kulturkurs
denní porci „sousední kultury“, ať už doma na gauči, „Tschechisch in 100 Sekunden“ sein Programm und erv kanceláři nebo na cestách“, vysvětluje Danilo Höpfner klärt Alltägliches und Regionales, ebenso wie zahlreiche
z vedení MEDIASCOPE EUROPE.
Besonderheiten und Wissenswertes aus Tschechien und
Kulturní kurz „Česky za 100 sekund“ chce ve svých der Grenzregion.
šedesáti dílech především podnítit zvědavost na sou- Alle Folgen sind darüber hinaus ab sofort als App für iOS

Neue Folgen „Tschechisch
in 100 Sekunden“ online
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und Android für Smartphonegeräte abrufbar. „Unterhaltsam und informativ wollen wir die Menschen dort
erreichen, wo sie in weniger als zwei Minuten ihre tägliche Ration Nachbarschaftskultur empfangen möchten
– auf dem Sofa, im Büro, unterwegs“, so Danilo Höpfner
vom Vorstand MEDIASCOPE EUROPE.
Der Kulturkurs „Tschechisch in 100 Sekunden“ mit seinen inzwischen sechzig Folgen wolle vor allem neugierig auf die Grenzregion machen, Verbindendes zu
entdecken und Begriffe aus tschechischer Perspektive
zu verstehen, so Höpfner.
Der Mini-Kurs steht allen Interessierten zur Nutzung kostenfrei zur Verfügung. Eine integrierte „Abo-Funktion“
ermöglicht die Zustellung je einer Episode pro Tag und
macht „Tschechisch in 100 Sekunden“ zu einem 60-tägigen Audio-Kurs für Kultur, Sprache, Sport und Gesellschaft.
„Tschechisch in 100 Sekunden“ ist ein Projekt von
MEDIASCOPE EUROPE e.V. mit Unterstützung von DĚTI
KLÍŠE aus Ústí nad Labem und VOGTLAND RADIO Plauen, gefördert von der Europäischen Union im Rahmen
des SN CZ 2020-Programms zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2014-2020 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen
Republik.
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Hasištejn,
strážce solné stezky.
Středověk trochu jinak.
Hasištejn,
Bewahrer der Salzstraße.
Mittelalter eine wenig anders
V krásném dni babího léta ožil hrad Hasištejn nezvyklým ruchem. Majestátní zřícenina obklopená lesy
se tyčí nad údolím prunéřovského potoka. Právě tímto
údolím vedla ve středověku, přes obtížně prostupné
Krušné hory, velmi využívaná obchodní stezka. Na
hřbetech soumarů čí později na vozech byly oběma
směry dopravovány různé komodity a v neposlední
řadě sůl. Sůl, důležitá středověká obchodní komodita
se také těžila v německém Halle. Hlavním úkolem
posádky hradu bylo chránit tuto důležitou obchodní stezku před lapky a také vybírat poplatky spojené
s využíváním této cesty, tedy mýtné.
V neděli, v den výročního trhu, měla na hrad dorazit
karavana se solí z již zmíněného německého Halle na
kterou netrpělivě čekali na nádvoří hradu čeští kupci.
Zatím co kupci vyhlíželi karavanu, byl trh slavnostně
otevřen purkrabím hradu. Návštěvníci trhu mohli kromě
již zmíněného purkrabího potkat hejtmana, který společně se zbrojnoši strážil u brány. Jeho úkolem bylo
zabránit vstupu na hrad různým pobudům ale hlavně
lapkům z okolních lesů. Kolem jedenácté byla najednou
slyšet ryčná středověká hudba. Karavana je tady! Pod

silným doprovodem zbrojnošů dorazilo několik soumarů
naložených pytli se solí. Začalo smlouvání a handrkování. Tlumočník se řádně zapotil. Kvalita nabízené soli se
ukázala velmi různá. Dokonce se zjistilo, že v posledních
pytlích není sůl ale kamení. Byla z toho trochu mela
a němečtí kupci málem skončili v kládě. Ale přišlo se
na to, že sůl ukradli po cestě lapkové a vyměnili jí za
kamení. Vše nakonec dobře dopadlo. Kupci na obou
stranách byli spokojeni a tak se mohlo pokračovat
v zábavě. Dobové písně vystřídali souboje šermířů v
hradním příkopu. Mezi tím zbrojnoši vypátrali polapili
lapky , kteří ukradli sůl. Vaky vrátil purkrabí majitelům
a lapkové skončili pro výstrahu vystaveni v kleci.
Den se i díky počasí opravdu vydařil a určitě všichni,
malí i velcí, odcházeli spokojeni i poučeni. „Babi, tak už
konečně víš, jak je to s tou solí, viď?“. Prohlásil při odchodu důležitě jeden čtyřletý capart ...
An einem schönen Tag im Altweibersommer herrschte
auf der Burg Hasištejn ein ungewöhnliches Getümmel.
Die von Wäldern umgebene majestätische Burgruine
erhebt sich über dem Tal des Baches. Gerade durch dieses Tal führte im Mittelalter, durch das schwer durchlässige Erzgebirge, ein sehr häufig benutzter Handelsweg. Auf den Rücken von Saumpferden, später
auf den Wagen, wurden verschiedene Waren in beide
Richtungen transportiert. Unter anderem war es Salz.
Diese wichtige mittelalterliche Ware wurde in Halle
gefördert. Die Hauptaufgabe der Burggarnison waren
der Schutz dieses wichtigen Pfades vor den Räubern
und die Kassierung von Zöllen für die Nutzung des
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Weges. An einem Jahrmarkt Sonntag sollte auf die
Burg eine Karawane mit Salz aus Halle kommen. Ungeduldig warteten die tschechischen Händler schon
auf dem Burghof. Während die Händler der Karawane
entgegenblickten, wurde der Markt vom Burgvogt
feierlich eröffnet. Besucher des Jahrmarkts konnten
neben dem Burgvogt auch den Hauptmann sehen, der
gemeinsam mit den Knappen am Tor wachte. Seine
Aufgabe war, Strolchen und Buschkleppern aus den
nahliegenden Wäldern den Eintritt zu verwehren. Gegen elf ertönte laute mittelalterliche Musik. Die Karawane ist hier! Unter starker Begleitung der Knappen
erreichten einige mit Salz beladene Saumpferde den
Markt. Der Dolmetscher schwitzte. Die Qualität des
angebotenen Salzes war unterschiedlich. Es zeigte
sich sogar, dass in dem letzten Sack kein Salz, sondern
Steine waren. Es entstand ein Gerangel, bei dem die
deutschen Händler fast am Pranger endeten. Aber es
wurde geklärt, dass das Salz unterwegs von Buschkleppern gestohlen und durch Steine ausgetauscht
wurde. Aber am Schluss endete alles gut. Die Händler
auf beiden Seiten waren zufrieden und man konnte
mit der Unterhaltung fortfahren. Es fanden zeitgemäße Sängerwettbewerbe statt und Zweikämpfe der
Ritter im Burggraben. Inzwischen hatten die Knappen
die Salzräuber aufgespürt. Die Säcke kehrten zurück
und die Räuber endeten als Warnung im Käfig.
Dieser Tag war auch dank des Wetters recht gut gelungen, so dass alle zufrieden nach Hause gehen konnten.
„Oma, jetzt weißt Du endlich, wie das mit dem Salz war,
oder“?, sagte ein vierjähriger Fratz mit wichtiger Miene
beim Abschied.
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Zahájení velkého projektu
na Lesné
Auftakt eines großen Projektes
in Lesná
Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných
horách je název velkého projektu, který byl v Kooperačním programu česko-saské spolupráce Interreg
V-A v Monitorovacím výboru V Novém Oldřichově dne
14.9.2016 jednomyslně schválen. Podrobně o něm ve
zcela zaplněném sále Horského klubu Lesná v Krušných
horách informovali dne 10.1.2017 jeho předseda Antonín Herzán a z hlediska aktivit projektu Mgr. Kateřina Herzánová, jeho koordinátorka. Informace ze saské
strany projektu podal starosta Seiffenu, Martin Wittig,
manažer projektu, který také přestavil jeho společné
aktivity. Vzhledem k tomu, že vznikne replika hrázděného krušnohorského domu s dobovým vybavením,
prezentovali své představy na jeho realizaci ředitel
Oblastního muzea v Mostě Mgr. Michal Soukup a ředitel
seiffenského hračkářského muzea Dr. Konrad Auerbach,
spolu s historikem Dr. Albertem Kirchem z Drážďan.
Ing. Josef Žid z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odbor územní spolupráce, vyhodnotil dosavadní průběh
programu Interreg V-A a ocenil práci Horského klubu
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Lesná. Předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Jiří Hlinka
se zaměřil ve svém příspěvku především na Fond malých
projektů, který euroregion spravuje. Jednatel euroregionu Mgr. Bína poděkoval přítomným členům Euroregionu
Krušnohoří za podporu, která je po ukončení členství
Litvínova v tomto sdružení obzvláště vysoce oceňována.
Celou konferenci výborně tlumočila Dr. Marie Svačinová.

Zusammenarbeit Interreg V-A im Begleitausschuss in
Nový Oldřichov am 14.09.2016 einstimmig genehmigt
wurde. Es wurde durch den Vorsitzenden des Bergklubs
Lesná Herrn Antonín Herzán und von der Koordinatorin
Frau Mgr. Kateřina Herzánová vorgestellt. Die Informationen der sächsischen Seite für das Projektes übergab
der Bürgermeister von Seiffen Herr Martin Wittig, als
Manager des Projektes. Er stellte auch die gemeinsame
Aktivität vor. Und weil hier eine Replik des erzgebir„Die gemeinsame Geschichte und Traditionen im Erzge- gischen Fachwerks mit zeitgemäßer Ausstattung entbirge aktiv erleben“ ist Titel des Großprojektes, das im steht, präsentierten der Direktor des Museums in Most
Kooperationsprogramm der tschechisch-sächsischen Herr Mgr. Michal Soukup und der Leiter des Erzgebirgischen Spielzeugmuseums Herr Dr. Konrad Auerbach,
gemeinsam mit Herrn Dr. Albert Kirche, einem Historiker aus Dresden ihre Vorstellung. Herr Ing. Josef Žid
vom Ministerium für Regionale Entwicklung, Abteilung
Europäische territoriale Zusammenarbeit, bewertete
die bisherige Realisierung des Programms Interreg V-A
und schätzte die Arbeit des Bergklubs hoch ein. Der
Vorsitzende der Euroregion Herr Ing. Jiří Hlinka informierte über den von der Euroregion verwalteten Kleinprojektefonds. Der Geschäftsführer der Euroregion Mgr.
Bína bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern
der Euroregion für ihre Unterstützung, die nach dem
Austritt der Stadt Litvínov aus dem Verein, sehr hoch
eingeschätzt wird. Die Konferenz wurde von Frau Dr.
Marie Svačinová gedolmetscht.
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Nové podněty Neue Impulse
Výstavy jsou v euroregionu jednou z osvědčených
možností pro setkávání jejich kulturních obyvatel. Velká
výstava saských umělců v Mostě i samostatná výstava
Karstena Mittaga v mostecké knihovně jsou takovými
dobrými příklady. Na pozvání předsedkyně komise pro
kulturu a mládež německé části Euroregionu Krušnohoří
Constanze Ullbrichtové se 28. ledna 2017 sešli ředitel
mostecké knihovny Ing. Tomáš Ondrášek a jednatel
Euroregionu Krušnohoří s marienberskými umělci, aby
připravili záměry společných kulturních akcí a výstav
v rámci partnerství měst Mostu a Marienbergu. Setkání se konalo u příležitosti výstavy Karstena Mittaga
v marienberském volnočasovém zařízení Baldauf Vila,
kde je Constanze ředitelkou.

Auf Einladung der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe
Kultur/Schule/Jugend Constanze Ulbricht trafen sich
am 28. 01. 2017 der Direktor Herr Ing. Tomáš Ondrášek
und der Geschäftsführer der Euroregion mit Künstlern
aus Marienberg, um Vorhaben gemeinsamer kultureller Veranstaltungen und Ausstellungen in Rahmen
der Städtepartnerschaft Marienberg und Most vorzubereiten. Das Treffen fand anlässlich der Ausstellung
des Künstlers Karsten Mittag im Marienberger Freizeitzentrum Baldauf Villa statt, dessen Leiterin Constanze
Ulbricht ist.

Ausstellungen sind in der Euroregion eine bewährte
Möglichkeit zum Zusammentreffen kulturinteressierter
Bürger. Die große Ausstellung der sächsischen Künstler
in Most sowie die Personalausstellung von Karsten Mittag in der Moster Bibliothek sind solch gute Beispiele.

Výzva k podávání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Aufruf zur Einreichung des Preises der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge propůjčí v letošním
roce již po sedmé Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Tato cena je určena těm osobnostem, které se
vynikajícím způsobem zasloužily o přeshraniční euroregionální spolupráci. Je zamýšlena jako vyznamenání
těm osobnostem, jejichž angažovanost slouží k rozvoji
soužití a sbližování lidí sousedních hraničních regionů.
Návrhy je třeba doručit do 22. května 2017 písemně
do jednoho z obou jednatelství v Mostě a Freibergu.
Cena bude letos předána 17. června u příležitosti 25.
jubilea Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Statut
předání Ceny a adresy jednatelství, a rovněž informace
o minulých předáváních Ceny, najdete na našich webových stránkách. 
http://euroreg.cz

über die Verdienste der/des Vorgeschlagenen enthalten.
Der Preis wird in diesem Jahr am 17. Juni anlässlich des
25. Jubiläums der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
vergeben. Das Statut zur Vergabe des Preises und die
Adresse der Geschäftsstellen sowie Information zu den
vergangenen Preisverleihungen finden Sie auf unserer
Internetseite 
www.euroregion-erzgebirge.de

Die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří verleiht in diesem
Jahr zum sechsten Mal den Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für Verdienste in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Dieser Preis wird an Personen
vergeben, die sich in hervorragender Weise um die
grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Euroregion
verdient gemacht haben.
Er ist zur Auszeichnung an Personen gedacht, deren
Engagement und Wirken zum Wohl, dem Miteinander Dosavadní držitelé Ceny:
und der Annäherung der Nachbarn im Grenzgebiet 2010 	Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařídient. Die Vorschläge sind bis zum 22. Mai schriftlich in
zení Freizeitzentrum Baldauf Villa v Marienbergu
eine der beiden Geschäftsstellen in Freiberg oder Most 2011 	PhDr. Libuše Pokorná,
einzureichen und sollen eine ausführliche Begründung
ředitelka Oblastního muzea v Mostě

2012	Jitka Gavdunová, starostka Vejprty
Bernd Schlegel, starosta Bärensteinu
2013	František Bína a Beate Ebenhöh,
jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
2014	PhDr. Václav Hofmann,
ředitel Městského divadla Most
	Helmut Schramm, dlouholetý velitel hasičů
v Annabergu
Jiří Prokeš, velitel hasičů ve Vejprtech
2016 Wolfram Liebing, starosta Wolkensteinu
Bisherige Preisträger:
2010 	Frau Constanze Ulbricht, Leiterin des Freizeitzentrums Baldauf Villa in Marienberg
2011	Frau PhDr. Libuše Pokorná,
Direktorin des Regionalen Museums Most
2012	Frau Jitka Gavdunová,
Bürgermeisterin von Vejprty
	Herr Bernd Schlegel,
Bürgermeister von Bärenstein
2013	František Bína und Beate Ebenhöh,
beide Geschäftsführer der Euroregion Erzgebirge/
Krušnohoří
2014	Herr PhDr. Václav Hofmann,
Direktor des Stadttheaters Most
	Helmut Schramm, langjähriger Leiter
der Feuerwehr Annaberg
Jiři Prokeš, Kommandant der Feuerwehr Vejprty
2016 	Wolfram Liebing, Bürgermeister von Wolkenstein
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Příhraniční regiony se nesmějí stát zónou sociálního dampingu
Grenzregion darf nicht zur Sozialdumping-Zone werden
V rámci programu EURES poskytuje poslanec Zemského
sněmu, advokát Heiko Kosel, bezplatně poradenství
v hraničních regionech českým zaměstnancům, kteří
pracují v Německu ale i německým zaměstnancům,
kteří působí v ČR, aby znali svá práva. Heiko Kosel nav
štívil proto i úřad práce v Ústí nad Labem. Podle jeho
hodnocení se hromadí případy, ve kterých dochází
k pokusům o oslabení sociálních standardů a na náklady
českých zaměstnanců v Německu dochází k sociálnímu
dampingu. Heiko Kosel k tomu uvádí: „Ve své práci poradce pro zaměstnance v příhraničí v rámci programu EURES zjišťuji zvyšující se počet případů, ve kterých dochází
očividně k pokusům o snižování sociálního standardu ze
strany různých podniků. Tak např. se neproplácejí příplatky
za práci v neděli, svátku či o celém víkendu, či dohodnutá
pracovní doba na základě minimální mzdy neodpovídá
skutečné pracovní době, takže je tím pak minimální mzda
nedodržena. Tyto snahy by neměly zůstat bez odezvy
- aby se zaměstnanci mohli efektivně bránit, potřebují
možnost konkrétního poradenství. Takové poradenství
se koná pravidelně jak na německé, tak i na české straně
a je pro každého zájemce zadarmo. Pro budoucnost českoněmeckých vztahů jsou podstatné a praktické zkušenosti
obyvatel na obou stranách hranice.

Im Rahmen eines EURES-Programms berät der Bautzener Landtagsabgeordnete und Rechtsanwalt Heiko
Kosel unentgeltlich in der Grenzregion tschechische
Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten, aber auch
deutsche Arbeitnehmer, die in Tschechien tätig sind, zu
ihren Rechten. Herr Kosel war auch vor Ort im Arbeitsamt von Ústí nad Labem.
Dabei häufen sich nach seiner Einschätzung Fälle, in
denen versucht wird, Sozialstandards auszuhöhlen und
auf Kosten tschechischer Arbeitnehmer in Deutschland
Sozialdumping zu betreiben. Dazu erklärt Heiko Kosel:
Bei meiner Arbeit als Berater für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in der Grenzregion im Rahmen
eines EURES-Programms stelle ich vermehrt Fälle fest,
bei denen offensichtlich die Unterwanderung von sozialen Standards seitens verschiedener Unternehmen
versucht wird. So werden zum Beispiel oft Sonn- und
Feiertags- sowie Wochenendzuschläge nicht gezahlt,
oder die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit auf Mindestlohnbasis stimmt nicht mit der tatsächlichen, längeren Arbeitszeit überein, sodass der gesetzliche Mindestlohn unterlaufen wird. Diese Bestrebungen dürfen
nicht unwidersprochen bleiben – um sich erfolgreich
dagegen wehren zu können, brauchen Beschäftigte

konkrete Beratungsmöglichkeiten. Diese Beratungen
finden wechselseitig auf deutscher und tschechischer
Seite statt und können von Jedermann kostenlos in
Anspruch genommen werden.
Die Zukunft des deutsch-tschechischen Verhältnisses
wird auch wesentlich von den praktischen Erfahrungen
der Menschen beiderseits der Grenze entschieden.

Příprava jubilea 25 let Euroregionu Krušnohoří
Vorbereitung des Jubiläums 25 Jahre Euroregion Erzgebirge
Dne 9. března se poprvé sešla pracovní skupina euroregionu k přípravě oslavy 25. výročí jeho založení. Sešla
se v informační centru na společném náměstí v Bärensteinu. Oslava proběhne 17. června právě na tomto
společném náměstí Vejprt a Bärensteinu. Do přípravné
pracovní skupiny patří samozřejmě i oba místní starostové. Jitka Gavdunová a Bernd Schlägel jsou zkušení borci
v přeshraniční spolupráci a realizovali spolu již mnoho
společných projektů. Jedním z těch nejvýznamnějších
projektů je takzvaný společný střed, nádherný prostor
na hranici s centrem pro setkávání občanů, galerií,
vhodné pro menší akce. Pro velké akce je vytvořeno velké
náměstí pro veřejné slavnosti a slouží i jako promenáda.
Pro jubileum zpracovala pracovní skupina program
a domluvila potřebné technické podrobnosti. Kromě
slavnostího shromáždění se bude konat i lidová slavnost.
Am 9. März traf sich zum ersten Mal eine Arbeitsgruppe der
Euroregion Erzgebirge zur Vorbereitung der Feierlichkeiten
zum 25. Jahrestag der Gründung im Haus auf der gemeinsamen Mitte in Bärenstein. Die Feierlichkeiten werden am
17. Juni in Vejprty und Bärenstein stattfindenden.
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Neben Mitarbeitern aus der Euroregion gehören selbstverständlich die beiden Bürgermeister zur Vorbereitungsgruppe. Frau Gavdunová aus Vejprty und Herr
Schlegel aus Bärenstein sind alte Hasen in der grenz
übergreifenden Zusammenarbeit und haben schon viele
gemeinsame Projekte durchgeführt. Eines der bedeutendsten Projekte ist die sog. gemeinsame Mitte, ein

schön gestalteter Platz an der Grenze mit einem Haus für
Begegnungen, Galerien und kleineren Veranstaltungen
und eine große gestaltete Außenfläche für Bürgerfeste
und zum Verweilen. Für das Jubiläum erarbeitete die Arbeitsgruppe das Programm und besprach notwendige
technische Details. Neben der Festveranstaltung wird es
aus diesem Anlass ein großes Bürgerfest geben.

InfoPress

Dolní Poohří už se připravuje na novou turistickou sezónu
Die Untereger bereitet sich auf die neue touristische Saison vor
Tradiční akce jako je konference cestovního ruchu nebo
zahájení turistické sezóny i zbrusu nového zábavného
průvodce pro děti připravuje Destinační agentura Dolní
Poohří na nadcházející turistickou sezónu. Rok 2017
zahájili pracovníci agentury na veletrzích cestovního
ruchu v Chemnitz a Drážďanech.
Účast na veletrzích v Sasku je součástí přeshraničního
projektu, který v letošním roce organizuje Destinační
agentura Dolní Poohří s podporou Fondu malých projektů. Zapojí se do něj města podél řeky Ohře i jejich
partneři v Sasku a jeho cílem je zvýšení přeshraniční
turistiky „Chceme spojit exkurze s významnými akcemi
v partnerských městech. Máme vytipovaný například
solný trh v Aue, který probíhá vždy v červnu,“ říká ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.
Zahájení turistické sezóny připravuje Dolní Poohří na
duben, kdy se také tradičně uskuteční konference cestovního ruchu Stop and Stay. Tentokrát se putovní konference zastaví v Klášterci nad Ohří. Mezi tradiční akce Destinační agentury se už zařadila Oslava řeky Ohře, která
se v minulých dvou letech konala v Kadani a Klášterci
nad Ohří. Letos bude tuto letní slavnost řeky hostit mě-

sto Žatec a konat se bude poslední červencovou sobotu.
„Pro návštěvníky Dolního Poohří připravujeme opět
nové průvodce, které by je měly zavést i na méně známá
místa,“ říká Libuše Novotná Pokorná. Tucet výletů
nabídne už třetí díl publikace Na vlně zážitků v Dolním
Poohřím. „Pod stejným názvem budeme i letos vydávat
prostřednictvím facebookového profilu denní krátké tipy
na výlety a akce,“ dodává. Informace o dění v Dolním
Poohří mohou návštěvníci získat i díky tištěnému kalendáři akcí na rok 2017, který bude od konce února
k dispozici na infocentrech Dolního Poohří i v jeho okolí
a na dalších veřejně dostupných místech regionu.
„Novinkou v publikacích bude první díl zábavného průvodce pro děti, v němž se jim poprvé představí nová
postavička Ohřinky. Ta pro děti chystá pět výletů po
hradech, zámcích a kostelích Dolního Poohří a spoustu
úkolů a soutěží. Každým rokem bychom chtěli vydat jeden díl a postupně tak s dětmi projít celé Dolní Poohří,“
uzavřela ředitelka Destinační agentury.
Připravila:
Kateřina Táborská, PR Specialista,
e-mail: katka@taborsky.cz
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Kontakt:
Libuše Novotná Pokorná,
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří
Mobil: +420 731 086 714, e-mail: info@dolnipoohri.eu
Die traditionelle Veranstaltung der Tourismuskonferenz
oder der Beginn der touristischen Saison, sowie ein neuer
vergnüglicher Reiseführer für Kinder wird von der Agentur Destinační agentura Dolní Poohří (Untere Eger) für die
bevorstehende touristische Saison vorbereitet. Das Jahr
2017 wurde von den Mitarbeitern der Agentur mit Tourismusmessen in Chemnitz und Dresden begonnen.
Die Teilnahme an den Messen in Sachsen ist ein Teil des
grenzüberschreitenden Projektes, das die Agentur mit
der Förderung aus einem Kleinprojekt organisiert. Am
Projekt beteiligen sich die Städte entlang des Flusses
Ohře (Eger) und die sächsischen Partner. Ziel ist die
Erhöhung des grenzübergreifenden Tourismus. „Wir
möchten Exkursionen mit bekannten Veranstaltungen
in den Partnerstädten verbinden. Empfohlen haben wir
zum Beispiel den Salzmarkt in Aue, der immer im Juni
stattfindet“, so die Direktorin der Destinationsagentur
Dolní Poohří, Frau Libuše Novotná Pokorná.
Eröffnet wird die touristische Saison im April, wo auch
die traditionelle Konferenz Stop and Stay stattfindet.
Diesmal findet die Wanderkonferenz in Klasterec nad
Ohří statt. Zu den traditionellen Veranstaltungen der Destinationsagentur gehört das Fest des Flusses Ohře. Das
fand in den letzten zwei Jahren in Kadaň und Klášterec
statt. In diesen Jahr ist die Stadt Žatec am letzten Samstag im Juli Gastgeber des Festes.
„Für Besucher der Region Untereger bereiten wir neue
Reiseführer vor, die zu den weniger bekannten Orten
führen“, sagt Frau Pokorná. Bereits ein Dutzend Ausflüge bietet der dritte Teil der Publikation mit dem Titel
„Auf der Welle von Erlebnissen an der unteren Eger“.
Unter dem gleichen Namen werden wir auch mittels
Facebook kurze Ausflugstipps und Veranstaltungen bekanntmachen“, informiert sie. Informationen zu den
Veranstaltungen an der Untereger bekommen Besucher
durch den gedruckten Veranstaltungskalender für das
Jahr 2017. Er steht bis Ende Februar in den Infozentren
der Untereger, sowie in der Umgebung und in weiteren
öffentlichen Örtlichkeiten der Region zur Verfügung.
Eine Neuerung bei den Publikationen ist der erste Teil
des vergnüglichen Reiseführers für Kinder, worin sich
zum ersten Mal das neue Figürchen, die „Egerin“, vorstellt. Sie bereitet für Kinder fünf Ausflüge zu Burgen,
Schlössern und Kirchen der Untereger mit vielen Aufgaben und Wettbewerben vor. „Jedes Jahr möchten
wir einen Teil herausgeben und mit den Kindern an
der ganzen unteren Eger spazieren“, schließt die Direktorin der Agentur.
Kontakt:
Libuše Novotná Pokorná,
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří
Mobil: +420 731 086 714,
e-mail: info@dolnipoohri.eu
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Tip na výlet Ausflugstipp
Seznamte se s historickým kouzlem zámku Freudenstein, s jeho 3500 minerály, vzácnými nerosty a meteority z pěti kontinentů. Výstava terra mineralia je stálou
expozicí Technické univerzity Bergakademie Freiberg,
která nabízí poklady ze slavných nalezišť v Evropě, Asii,
Austrálie Afriky i Ameriky. Stala se tak největší i nejkrásnější výstavou minerálů v celém Německu.
Vydejme se po stopách nerostů a odhalme barevnou
nádheru zářivých plodů země ve zcela novém světle.
Nechme se v klenotnici výstavy terra mineralia uchvátit
těmito mimořádnými minerály. Na své obdivovatele tu
pod renezanční klenbou čekají nejkrásnější a největší
exponáty, které sbírka obsahuje.
Ať už si jen tak zaskočíte do dějin země, či si vyberete
cestování s Gulliverem, na fascinující cestě výstavou se
budete setkávat stále s novými pohnutkami k exkurzím.
Děti a mládež, sběratelé minerálů či vědci, poutníci za
poznáním či turisté, každý z nich může na této výstavě
objevit něco nového.
Kromě toho se navíc dozvíte, jak materiály formují
a mění náš každodenní život, ale i techniku a kulturu.
Kdo má chuť vyzkoušet si práci vědce, může ve vědeckém středisku takzvanou vědeckou cestou určovat
minerály či k tomu využít miniaturní knihovnu. Vědecká
práce na téma terra minineralia probíhá hned vedle,
v sedmipatrovém depozitáři minerálů ukrytém ve zdech
zámku. Tady se badatelům a studentům nabízí databanka i přístup ke vzorkům z celého světa a částečně
i k již nepřístupným nalezištím.
Lernen Sie im historischen Ambiente des Schlosses
Freudenstein über 3.500 Minerale, Edelsteine und Meteoriten von fünf Kontinenten kennen. Die terra mineralia,
eine Dauerausstellung der TU Bergakademie Freiberg,
bietet Schätze von berühmten Fundstellen in Europa,
Asien, Australien, Afrika und Amerika. Damit ist sie die
größte und die schönste Mineralienausstellung in ganz
Deutschland.
Folgen Sie der Spur der Steine und entdecken Sie die
farbenprächtigen Glanzstücke der Erde in ganz neuem
Licht. Lassen Sie sich von den Mineralen in der Schatzkammer der terra mineralia überwältigen. In diesem
Renaissance-Gewölbe warten die schönsten und größten Stufen der Sammlung auf ihre Bewunderer.
Ob Sie einen Abstecher in die Erdgeschichte oder eine
Reise mit Gulliver auswählen - auf der faszinierenden
Tour durch die Ausstellung begegnen Ihnen immer neue
Angebote zu Exkursionen. Kinder oder Jugendliche, Mineralsammler oder Wissenschaftler, Bildungsreisende
oder Touristen - jeder kann in der terra mineralia Neues
entdecken.
Darüber hinaus erfahren Sie, wie Minerale unseren
Alltag, aber auch Technik und Kultur formen und verändern. Wer Lust hat, sich als Wissenschaftler auszuprobieren, kann im Wissenschaftszentrum, der so genannten
„Forschungsreise“, mitgebrachte Minerale bestimmen.
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oder die Mini-Bibliothek für eigene Forschungen nutzen. Die wissenschaftliche Arbeit mit der terra mineralia
erfolgt nebenan in einem sieben Etagen hohen Mineraldepot innerhalb der Schlossmauern. Dort bietet eine
Datenbank den Forschern und Studierenden Zugriff auf
Proben aus aller Welt und zum Teil auf nicht mehr zugängliche Fundorte.
Schloss Freudenstein
Schloßplatz 4 · 09599 Freiberg · 03731 394654
Mo – Fr, 10 – 17 Uhr, Sa – So, 10 – 18 Uhr

