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Die konstituierende Sitzung des Begleitaus-

schusses im Kooperationsprogramm Sach-

sen – Tschechische Republik, Interreg V A, 

fand am 16. Juli in Radebeul statt. Zu dieser 

Sitzung wurden die Mitglieder des Begleitaus-

schusses benannt und die Geschäftsordnung 

beschlossen. Die sächsischen Teile der Eu-

roregionen werden von den Geschäftsführern 

vertreten. Für die Euroregion Erzgebirge/

Krušnohoří wird somit Beate Ebenhöh im 

Begleitausschuss tätig sein. Tschechische 

Seite vertritt Oberbürgermeister von Most 

Herr Jan Paparega und sein Vertreter ist 

Geschäftsführer der Euroregion František 

Bína. Ab 1. August 2015 werden das Umset-

zungsdokument und die Antragsunterlagen 

im Netz unter www.sn-cz.eu veröffentlicht. 

Ab diesem Zeitpunkt haben die Projektträger 

die Möglichkeit, Ihre Anträ-

ge zu erarbeiten und beim 

Gemeinsamen Sekretariat in 

der SAB einzureichen. Erste 

Beratungsmöglichkeiten für 

Großprojekte mit den An-

sprechpartnern aus der SAB 

fanden in den Geschäftsräu-

men unserer Euroregion statt. 

Der erste Bewilligungsaus-

schuss wird am 9. Dezember 

2015 stattfinden.

Begleitausschuss des Kooperationsprogramms Sachsen–Tschechische 
Republik 2014 – 2020 Interreg V A hat sich konstituiert
Monitorovací výbor Kooperačního programu Česká republika–Sasko 
2014 – 2020 Interreg V A byl ustanoven

Ustavující zasedání Monitoro-

vacího výboru Kooperačního 

programu Česká republika – 

Sasko – 2014 – 2020 Interreg 

V A se konalo 16. července 

v Radebeulu. Na tomto zasedání 

byli jmenováni členové Monito-

rovacího výboru a byl schválen 

jeho jednací řád. Za Euroregion 

Krušnohoří/Erzgebirge je členem 

tohoto výboru primátor Mostu 

Jan Paparega a jeho zástupcem 

je jednatel František Bína. Za německou 

stranu Euroregionu Krušnohoří je členkou 

tohoto výboru Beate Ebenhöh. 

Od 1. srpna 2015 byl na stránkách eurore-

gionu pod názvem www.sn-cz.eu zveřejněn 

Realizační dokument a podklady pro podá-

vání žádostí. Od tohoto data mají žadatelé 

možnost zpracovávat své žádosti a podávat 

je ve Společném sekretariátu v Saské roz-

vojové bance SAB. První možnost konzultací 

velkých projektů se zástupci Saské rozvojové 

banky SAB se naskytla v jednatelství Euro-

regionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freibergu. 

První rozhodování o podaných projektech se 

uskuteční v Monitorovacím výboru v prosinci 

2015.
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Po vyhlášení Programu spolupráce Česká re-

publika – Svobodný stát Sasko byl tento nový 

program detailně představen dne 16. 6. 2015 

na regionální konferenci ve zcela zaplněném 

Městském divadle v Chomutově. Velký zájem 

vyvolala vysoce profesionální přednáška Ing. 

Josefa Žida, zástupce Národního orgánu, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představil 

nejen proceduru programu, ale uvedl i dobré 

příklady z minulého programu Cíl 3, které jsou 

pro budoucí žadatele velmi podnětné. Fond 

malých projektů, který budou nadále spra-

vovat a administrovat euroregiony, představil 

Alfons Weiß, vedoucí Řídícího orgánu Sas-

kého státního ministerstva životního prostředí 

a zemědělství a Ing. Manuela Prchalová, 

zástupkyně Společného sekretariátu v Saské 

rozvojové bance představila postup realiza-

ce, administrace, předpoklady získání dotace 

a podrobně přiblížila důležité kroky v přípravě 

projektu i způsob jeho hodnocení. Pro žadatele 

je přínosné, že se se počítá s konzultacemi, 

workshopy, a že se připravuje i bulletin, ro-

zesílaný elektronickou poštou. Informovanost 

je tak pro zájemce o přeshraniční spolupráci 

velmi dobře zajištěna.    

Regionální konference v Chomutově - Regionalkonferenz in Chomutov

Nach der Veröffentlichung des Kooperations-

programms Freistaat Sachsen – Tschechi-

sche Republik wurde es bei der regionalen 

Konferenz am 16. 06. 2015 im vollen Saal 

des Stadttheaters Chomutov ausführlich 

vorgestellt. Auf großes Interesse stieß der 

Vortrag des Herrn Ing. Josef Žid, Vertreter  der 

Nationalbehörde im Ministerium für Regionale 

Entwicklung der Tschechischen Republik. Er 

erläuterte nicht nur die Prozedur des neuen 

Programms, sondern stellte auch gute Bei-

spiele aus dem vorigen Programm vor, die für 

künftige Antragsteller anregend sind. Den von 

den Euroregionen weiterhin verwalteten und 

administrierte Kleinprojektefonds stellte Herr 

Alfons Weiß, Leiter der Verwaltungsbehörde 

des Sächsischen Ministerium für Landwirt-

schaft und Umwelt, vor. Frau Manuela Prcha-

lová, Vertreterin des Gemeinsamen Sekreta-

riats in der Sächsischen Aufbaubank stellte 

das Verfahren der Umsetzung Administrative 

und die Voraussetzungen der Förderung 

vor. Für Antragsteller sind die angebotenen 

Konsultationen weiterhin sehr nutzbringend. 

Die Information ist für die Interessenten der 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit sehr 

gut  gewährleistet. 

Alfons Weiß
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

V Kadani, v nádherném prostředí Františ-

kánského kláštera, se 19. června 2015 na 

společném workshopu sešla Rada Euroregi-

onu Krušnohoří a členové všech jeho komisí. 

Enormní účast vyvolala přítomnost zástupců 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Saské 

rozvojové banky, ale i vhodně zvolené místo 

jednání. Rada na svém krátkém jednání při-

pravila návrh složení Lokálního řídícího výboru, 

který bude v novém programu rozhodovat 

o projektech ve Fondu malých projektů a také 

připravila návrh změny jednacího řádu tohoto 

grémia. K tomu určila místostarostu Kadaně 

Mgr. Losenického a jednatele euroregionu, 

aby s německou stranou tento návrh projed-

nali. Rada se poté zabývala i návrhem pro-

jektů v oblasti životního prostředí na eliminaci 

pachové zátěže z podnětu komise pro životní 

prostředí euroregionu a Ing. Monika Zeman 

z krajského úřadu k tomu poskytla informace 

z pohledu Ústeckého kraje, který bude part-

nerem projektů.   

Společný workshop byl zaměřený na členy 

Workshop všech odborných komisí Euroregionu Krušnohoří
Workshop aller Arbeitsgruppen der Euroregion Krušnohoří
Im Kadaň, im herrlichen Milieu des Fran-

ziskanerkloster traf sich am 19. Juni bei 

gemeinsamen Workshop traf sich der Rat 

der Euroregion und Mitglieder aller ihrer Ar-

beitsgruppen. Eine enorme Teilnahme ver-

ursachte die Anwesenheit der Vertreter des 

Ministeriums für regionale Entwicklung und 

der Sächsischen Aufbaubank, aber auch der 

gut gewählte Tagungsort. Der Rat der Eurore-

gion unterbreitete bei seiner kurzen Beratung 

die Vorschläge zur Besetzung des neuen 

Lokalen Lenkungsausschusses der im neuen 

Programm über die Kleinprojekte entscheiden 

wird, sowie einen  Vorschlag zur Änderung 

der Geschäftsordnung des Gremiums. Dazu 

wurden Herren Mgr. Losenický und der Ge-

schäftsführer beauftragt, den Vorschlag mit 

der deutschen Seite zu besprechen. Der Rat  

beschäftigte sich mit den Projektvorschlägen 

im Bereich Umwelt, bei denen es um die Be-

seitigung der Geruchsbelästigung geht, die in 

der Arbeitsgruppe Umwelt schon besprochen  

wurden. Frau Monika Zeman aus dem Be-

zirksamt vermittelt dazu die Stellungnahme 

des Bezirkes Ústecký kraj, der Partner der 

Projekte werden soll. 

Der gemeinsame Workshop zielte an Mitglie-

der der Facharbeitsgruppen, die die vorge-

schlagenen Projekte beurteilen, sowie dem 

Lenkungsausschuss ihre Stellungnahmen 

übermitteln werden. Die Prozedur der Ent-

scheidung im Begleitausschuss und Erfah-

rungen mit dem bisherigen Programm stellte 

Herr Ing. Josef Žid aus dem Ministerium für 

Regionalentwicklung der Tschechischen Re-

publik und danach Frau Manuela Prchalová 

aus der SAB vor. In den folgenden inoffiziellen 

Gesprächen gab es die Möglichkeit, weitere 

Einzelheiten zu erfahren. Auf großes Inte-

resse traf die Präsentation der Brauerei in 

Žatec, die Mitglied der Euroregion ist. Herr 

Ing. Radek Vincík stellte eine erfolgreiche 

Entwicklung des bekannten regionalen Be-

triebs mit einer breiten Produktpalette sowie 

wachsenden Export ins Ausland vor. Die 

anschließende Besichtigung des Klosters 

war für alle ein unvergessliches Erlebnis. 

Der Vizebürgermeister Jan Losenický zeigte 

sich dabei nicht nur als ausgezeichneter Or-

ganisator des Workshops, sondern  auch als 

Kenner der  der Region.

odborných komisí euroregionu, protože budou 

navrhované projekty předjednávat, posuzovat 

a poskytovat k nim rozhodovacím grémiím 

odborná stanoviska. Proceduru rozhodování 

v Monitorovacím výboru a zkušenosti s dosa-

vadním programem představil Ing. Josef Žid 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a přípravu, 

realizaci a monitoring projektů poté Ing. Ma-

nuela Prchalová ze Saské rozvojové banky.  

V následujících neformálních rozhovorech 

měli pak všichni možnost se dozvědět další 

podrobnosti. S velkým zájmem se setkala pre-

zentace Žateckého pivovaru, člena Euroregi-

onu Krušnohoří. Ing. Radek Vincík představil 

úspěšný rozvoj tohoto našeho významného 

regionálního podniku a širokou paletu jeho 

produktů i vzrůstající export do zahraničí. 

Následná exkurze v klášteře byla pro všechny 

nezapomenutelným zážitkem. Místostarosta 

Kadaně Jan Losenický se předvedl nejen jako 

vynikající organizátor tohoto workshopu, ale 

i jako zasvěcený průvodce klášterem s obdi-

vuhodnými znalostmi místních reálií. 
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NOVÝ PROGRAM
NEUES PROGRAM

Dne 1. října 2015 byl oficiálně zahájen pro-

jekt s názvem Společný fond malých projektů 

Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. S tím 

bezprostředně souvisí zprovoznění online 

systému podávání žádostí malých projektů 

v rámci kooperačního programu přeshraniční 

spolupráce mezi Českou republikou a Svo-

bodným státem Sasko. Na webových strán-

kách euroregionu je již tento systém všem 

žadatelům u malé projekty k dispozici. 

Pro pracovnice sekretariátů česko-saských 

euroregionů a jejich jednatelům byl tento 

manažerský systém představen již dříve 29. 

září 2015 na workshopu, na kterém administ-

rátor tento systém velmi podrobně a prakticky 

představil.

Menší nedostatky, které byly při zkušebním 

provozu zjištěny, byly okamžitě odstraněny 

a další dokumenty, které budou později za-

potřebí na závěr projektu, jsou v současné 

době v poslední fázi zpracování. Pro ža-

datele je podávání projektů zjednodušené 

a také projektové koordinátorky získají tako-

vým zjednodušením více času, aby se mohly 

více věnovat obsahovým a přeshraničním 

aspektům projektu. Pokud by žadatelé měli 

nějaké otázky, jsou koordinátorky i koordi-

nátoři kdykoliv ochotni pomoci jim a poradit. 

Jak Společný realizační dokument pro Fond 

malých projektů, tak i přístup k managementu 

projektové online žádosti jsou již nyní umís-

těny na internetových stránkách Euroregionu 

Krušnohoří  www.euroreg.cz.

Workshop pro systém managementu podávání žádostí
Workshop für das Antragmanagementsystems

Am 01.10.2015 wurde das Projekt „Gemein-

samer Kleinprojektefonds der Euroregion Erz-

gebirge/Krušnohoří“ offiziell gestartet. 

Damit unmittelbar verbunden ist die Inbetrieb-

nahme des ONLINE-Antragsmanagement-

systems zur Beantragung von Kleinprojekten 

im Rahmen des Kooperationsprogramms zur 

Förderung der grenzüberschreitenden Zu-

sammenarbeit zwischen dem Freistaat Sach-

sen und der Tschechischen Republik. Auf den 

Webseiten der Euroregion steht das System 

allen Projektträgern nun pünktlich Verfügung.

Für die Mitarbeiterinnen in den Sekretariaten 

der sächsisch/tschechischen Euroregionen 

und für deren Geschäftsführer hat es vorher, 

am 29. September einen Workshop zum Ken-

nenlernen des Managementsystems gegeben, 

in dem der Administrator das System sehr 

ausführlich und praxisnah vorstellte.

Kleine Mängel, die beim Probelauf festgestellt 

wurden, konnten sofort behoben werden, wei-

tere Dokumente, die später für den Abschluss 

des Projektes notwendig werden, sind zurzeit 

in der Bearbeitung.

Für die Projektträger ist die Antragstellung 

vereinfacht worden und auch die Koordina-

torinnen haben durch die Vereinfachung des 

Systems mehr Zeit, sich den inhaltlichen und 

grenzüberschreitenden Belangen der Projekte 

zu widmen.

Treten dennoch Fragen bei den Projektträgern 

auf, sind die Koordinatorinnen und Koordina-

toren immer bereit, helfend zu unterstützen.

Sowohl das „Gemeinsame Umsetzungsdoku-

ment für den Kleinprojektefonds“ als auch der 

Zugang zum Antragsmanagement sind über 

die Homepage der Euroregion Erzgebirge

www.euroregion-erzgebirge.de/Projektför-

derung/Kooperationsprogramm Freistaat 

Sachsen-Tschechische Republik 2014-2020 

erreichbar.
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In Berlin, in der Vertretung des Landes 

Baden-Württemberg beim Bund, trafen sich 

in den Tagen 30.06.-01.07.2015 Vertreter 

der Grenzregionen, der Ministerien und der 

Wissenschaft, um über eine Vertiefung der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu 

beraten. 

Bei der Konferenz wurde zunächst der Um-

gang mit den unterschiedlichen nationalen 

Rechtsrahmen bei der grenzüberschreitenden 

Organisation der kommunalen Daseinsvor-

sorge betrachtet. 

Anhand mehrerer Fachvorträge und Podi-

umsdiskussionen wurde die Thematik aus 

wissenschaftlicher und aus politischer Pers-

pektive beleuchtet und diskutiert. Im Rahmen 

von vier Workshops erfolgten zudem mit Hilfe 

der Präsentationen und Diskussion konkreter 

Projektbeispiele aus unterschiedlichen Grenz-

räumen eine konkrete Bestandsaufnahme 

bestehender Hindernisse für die grenzüber-

schreitende Kooperation hinsichtlich der 

kommunalen Daseinsvorsorge. Anhand von 

erfolgreichen Kooperationsprojekten sollte  

in einem weiteren Schritt aufgezeigt werden, 

inwiefern die bestehenden juristischen, poli-

tisch-kulturellen und mit Unterschieden in den 

Zuständigkeits- und Entscheidungsebenen 

der beteiligten Staaten zusammenhängenden 

Hindernisse überwunden oder gar abgebaut 

werden könnten und welche Potenziale mit 

einer verstärkten grenzüberschreitenden 

Kooperation für die nachhaltige Sicherung 

und/ oder Effektivierung der kommunalen Da-

seinsvorsorge realistischerweise erschlossen 

werden können. Unsere Euroregion wurden 

von beiden Geschäftsführer vertreten, von  

tschechischer Seite hat sich auch der Vertre-

ter der tschechischen Botschaft in Berlin Herr 

Zdeněk Kuna beteiligt.

Grenzüberschreitende kommunale Daseinsvorsorge in den 
Grenzregionen mit deutscher Beteiligung
Přeshraniční komunální veřejné služby 
v příhraničních regionech s německou účastí

V Berlíně, v Zastoupení spolkové země Bá-

densko-Württembergsko, se sešli ve dnech 

30. 6. - 01. 7. 2015 zástupci příhraničních 

regionů, ministerstev a vědy, aby projednali 

další prohloubení přeshraniční spolupráce.

 Na konferenci se účastníci zabývali otázkou, 

jak při organizaci přeshraničních komunálních 

veřejných služeb přistupovat v kontextu pře-

shraniční spolupráce ke skutečnosti, že existují 

různé vnitrostátní právní rámce. Této proble-

matice se věnovali z pohledu vědy a politiky 

v několika odborných přednáškách a následně 

v panelových diskuzích. Jako vodítko slouži-

la prezentace příkladů konkrétních projektů 

z různých oblastí přeshraniční spolupráce 

s německou účastí. Na základě úspěšných ko-

operačních projektů bylo poukázáno na to, jak 

je možné překonat, nebo dokonce i odstranit 

stávající překážky a vypořádat se s problémy 

souvisejícími s rozdíly v úrovních kompetencí 

a rozhodování orgánů zúčastněných států. Je 

zde potenciál, který v sobě skrývá prohloubení 

přeshraniční spolupráce s ohledem na reálné, 

trvalé zajištění a zefektivnění veřejných služeb. 

Za náš euroregion se zúčastnili oba jednatelé 

a za českou stranu se zúčastnil také zástup-

ce Velvyslanectví České republiky v Berlíně 

Zdeněk Kuna.
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Diese Arbeitsgruppe tagte vom 2. – 3. Sep-

tember 2015 in Leipzig zu ihrer 23. Tagung. 

Die Gruppe besteht aus Vertretern der Mi-

nisterien, Bezirke, Landesdirektionen und 

den Euroregionen. In diesem Jahr kam 

die Bezirkshandelskammer des Bezirkes 

Ústecký kraj dazu. Die Mitglieder treffen sich 

seit 1992 und beraten gemeinsam Vorhaben 

der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

in ihrem Bereich. Die grenzüberschreitende 

sächsisch-tschechische Zusammenarbeit 

wird in den 4 Euroregionen täglich praktiziert 

und gerade die Euroregionen sind Grundlage 

für die Pflege gutnachbarschaftlicher Bezie-

hungen. Wie immer wurden die Teilnehmer 

der Beratung nach ihrer Kompetenzen in 

sieben Arbeitsgruppen eingeteilt, in denen 

Vorhaben der Zusammen-

arbeit für  das nächste Jahr 

erarbeitet wurden. Die Euro-

regionen bildeten gemeinsam 

mit der Regionalplanung, den 

Sächsischen Landesdirek-

tionen und dem Ministeri-

um für Regionalentwicklung 

der Tschechischen Republik 

eine Arbeitsgruppe. Hier 

wurde konstatiert, dass der 

Kleinprojektefonds einen großen Beitrag für 

die erfolgreiche Zusammenarbeit der Euro-

regionen geleistet hat. Der Start der neuen, 

vereinfachten Version steht kurz bevor. In der 

nächsten Förderperiode sollten die Prioritäten 

der Euroregionen weiterhin tiefere Verbindung 

der Menschen, Verbesserung des Krisenma-

nagements, die Unterstützung des Erlernens 

der Nachbarsprache, die Zusammenarbeit 

der Verwaltungen und des Tourismus sein.  

Am Ende wurden die Beschlüsse der Ar-

beitsgruppen zusammengefasst und das 

Abschlussprotokoll unterzeichnet. Nach der 

Tagung wurde in einer Exkursion die Arbeit 

des beliebten Fernsehstudios MDR und des 

Senders Leipzig bekannt gemacht.     

Der MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) ist ein 

öffentlich rechtlicher Sender der Bundesländer 

Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, mit 

dem Hauptsitz in Leipzig. In letzter Zeit hat 

der MDR in der Medienzusammenarbeit die 

Beziehungen mit den tschechischen Partnern 

wesentlich vertieft, wie der Direktor des Lan-

Sächsisch-tschechische Arbeitsgruppe
Česko-saská přeshraniční pracovní komise

desfunkhauses  Herr Sandro Viroli und der 

stellvertretende Chefredakteur  Herr Wolfgang 

Fandrich informierten. Die Arbeitsgruppe wur-

de währen der Exkursion vom Referenten für 

Öffentlichkeitsarbeit des MDR, Herrn Rene 

Weinhold in einem perfekten Tschechisch 

begleitet. 

Tentokrát se tato komise sešla ve dnech 2. – 3. 

září 2015 v Lipsku na svém již 23. zasedání.  

Tvoří ji ministerstva, kraje, Saská zemská di-

rektoria, euroregiony, a letos přibyla i Krajská 

hospodářská komora Ústeckého kraje. Členo-

vé komise se pravidelně scházejí již od roku 

1992 a společně iniciují dlouhodobou spolu-

práci. Napomohlo jí mnoho plodných setkání 

obou premiérů, podepsané smlouvy krajů se 

Saskými zemskými ředitelstvími a i spolupráce 

krajů se Saskou státní kanceláří. Přeshraniční 

česko-saská spolupráce je především každo-

denně realizovaná ve všech čtyřech česko-

-saských euroregionech, a právě euroregiony 

jsou základem dobrých sousedských vztahů. 

Jako vždy byli účastníci rozděleni do sedmi 

odborných pracovních podskupin, ve kterých 

byly podle jejich specializace připraveny zá-

měry spolupráce v příštím roce. Euroregio-

ny spolu s regionálním rozvojem, územním 

plánováním, Saskými zemskými ředitelstvími 

a s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR tvořily 

jednu z nich. Bylo zde konstatováno, že vel-

kou zásluhu na úspěšné práci euroregionů má 

Fond malých projektů, jehož nová a zjedno-

dušená verze je právě připravena pro zahájení 

v nejbližší době. Pro příští období by prioritami 

česko-saských euroregionů mělo být nadále 

časté setkávání lidí, hlubší propojení krizového 

managementu, podpora studia jazyků sou-

sední země, spolupráce samospráv i turistika. 

Další den byly závěry jednotlivých pracovních 

podskupin shrnuty, byl podepsán závěrečný 

protokol a přítomní se poté na obsáhlé exkurzi 

v televizní a rozhlasové stanici MDR v Lipsku 

seznámili s prací televizního studia v tomto 

oblíbeném vysílači. 

MDR, tedy Mitteldeutscher Rundfunk (Stře-

doněmecký rozhlas), je veřejnoprávní televize 

v německých spolkových zemích Sasko, Du-

rynsko, a Sasko-Anhaltsko s hlavním sídlem 

v Lipsku. V poslední době MDR podstatně 

prohloubilo mediální spolupráci s českými 

partnery, jak informovali její ředitel Viroli a šéf-

redaktor Fandrich. Ostatně na exkurzi provázel 

komisi v dokonalé češtině německý zástupce 

MDR pro styk s veřejností, René Weinhold.
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Bezirk und seine Euroregionen
Kraj a jeho euroregiony

Na společném jednání Euroregionů Labe 

a Krušnohoří 22. 9. 2015 se sešli v Krajském 

úřadě Ústeckého kraje jejich předsedové 

a jednatelé s hejtmanem Ústeckého kraje 

Oldřichem Bubeníčkem a jeho prvním ná-

městkem Stanislavem Rybákem. Přítomni byli 

i pracovníci krajského úřadu z odboru Strategie 

přípravy a realizace projektů a Ing. Petr Pípal, 

starosta Dubí a krajský zastupitel, který velmi 

aktivně působí v obou euroregionech.  

Zástupci euroregionů především poděkovali 

představitelům svého kraje za pomoc při pře-

konání přechodného období mezi ukončením 

starého programu a zahájením nového. Díky 

kraji se oba euroregiony mohly plně věnovat 

přípravě na nový program a plynule na něj 

přejít. Hejtman Bubeníček se živě zajímal 

o problémy přeshraniční spolupráce a ocenil 

práci obou euroregionů. Euroregiony přivedly 

do kraje značné finance, spravovaly Fond 

malých projektů a spolu se zástupci Ústecké-

ho kraje spolurozhodovaly o velkých projek-

tech v Monitorovacím výboru programu Cíl 3. 

I v novém programu budou plnit stejné úlohy.  

V neformálním rozhovoru bylo projednáno 

i doplnění komisí euroregionů o nové členy 

z pracovníků krajského úřadu a zapojení eu-

roregionů do aktivit Ústeckého kraje.  Pro užší 

spolupráci se také přítomní dohodli na dalším 

setkání, na kterém budou všichni partneři ko-

ordinovat svou práci v novém programovém 

období a vymění si své dosavadní zkušenosti. 

Zu einer gemeinsamen Beratung der Eu-

roregionen Elbe und Erzgebirge trafen sich 

im Bezirksamt des Bezirkes Ústecký kraj die 

Vorsitzenden und Geschäftsführer mit dem 

Bezirkshauptmann Oldřich Bubeníček und 

seinem ersten Stellvertreter Herrn Stanislav 

Rybák. Anwesend waren auch Mitarbeiter 

des Bezirksamtes aus der Abteilung „Stra-

tegien  der Vorbereitung und Umsetzung der   

Projekte“ sowie Herr Pípal, Bürgermeister von 

Dubí und Bezirksabgeordneter, der sehr aktiv 

in beiden Euroregionen ist.  

Die Vertreter der Euroregionen bedankten sich 

vor allem bei den Vertretern des Bezirkes für 

die Hilfe bei der Überbrückung der Zeit zwi-

schen der Beendigung der alten und dem Start 

der neuen Förderperiode. Dank dem Bezirk 

konnten sich beide Euroregionen der Vorbe-

reitung des neuen Programms widmen. Herr 

Hauptmann Bubeníček interesseirte sich sehr 

für die Probleme der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit und die Arbeit beider Euro-

regionen schätzte er hoch ein. Die Euroregio-

nen erwarben für den Bezirk beträchtliche Fi-

nanzmittel, verwalteten den Kleiprojektefonds 

und gemeinsam mit Vertretern des Bezirkes 

entschieden sie über die Großprojekte im 

Begleitausschuss im Programm Ziel 3.  Auch 

im neuen Programm werden sie die gleichen 

Aufgaben erfüllen. Inoffiziell wurde verabre-

det, dass wieder Vertreter des Bezirks in den 

Arbeitsgruppen  der Euroregion mitarbeiten 

und die Euroregionen sich an den Aktivitäten 

des Bezirkes Ústecký kraj beteiligen. Für eine 

engere Zusammenarbeit vereinbarten die 

Teilnehmer ein Nachfolgetreffen, bei dem alle 

Partner ihre Arbeit in der neuen Förderperiode 

koordinieren und ihre bisherigen Erfahrungen 

austauschen.            

EUROREGION KRUŠNOHOŘÍEUROREGION KRUŠNOHOŘÍ
EUROREGION ERZGEBIRGE

Společně s krajem / 
Gemeinsam mit dem Bezirk
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Rada Euroregionu Krušnohoří se v pondělí 

7. září 2015 sešla v Mostě na mimořádném 

jednání, aby připravila start Fondu malých 

projektů, který bude Euroregion Krušnohoří 

i v tomto programovém období spravovat 

a administrovat. Pro zahájení tohoto oblíbe-

ného fondu, učeného na soužití lidí z obou 

stranách hranice, bylo zapotřebí ještě schválit 

návrh jednacího řádu, navrhnout členy Lokál-

ního řídícího výboru, jejich náhradníky a členy 

s hlasem poradním. Jednací řád po úpravě 

hlasování rada schválila. Místo hlasování 

v minulém programovém období, kdy zdržení 

se hlasování nebylo započítáváno, bude usne-

sení přijato většinou přítomných členů. Lokální 

řídící výbor rada navrhuje nadále osmičlenný, 

se zastoupením všech okresů euroregionu 

a se stejným počtem náhradníků. Tři členové 

s hlasem poradním jsou z oblasti hospodářští, 

životního prostředí a kultury a další dva jsou po 

jednom zástupci Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR a zástupce Centra pro regionální rozvoj. 

Návrh je zaslán ke schválení Ministerstvu pro 

místní rozvoj ČR, které je gestorem fondu. 

Projekty budou projednávány v příslušných 

odborných komisích euroregionu, které do-

dají Lokálnímu řídícímu výboru svá stanoviska 

a sekretariát Fondu malých projektů v jedna-

telství euroregionu projekty prověří po formální 

stránce. Bude nadále projekty monitorovat 

a kontrolovat jejich vyúčtování. První projekty 

by se mohly, pokud nenastane nic mimořád-

ného, schvalovat již v listopadu.

Rada Euroregionu Krušnohoří na svém za-

sedání zvolila předsedkyní komise pro hos-

podářství a turistiku ředitelku Okresní hos-

podářské komory v Chomutově, Ing. Ivanu 

Košanovou.

Mimořádné jednání rady - Außerordentliche Ratsitzung

Der Rat der Euroregion Krušnohoří traf sich 

am Montag, den 7. September 2015 in Most 

bei einer außerordentlichen Beratung, um den 

Start der Kleinprojekte vorzubereiten, weil der 

Fonds wieder von den Euroregionen verwal-

tet und administriert wird. Für den Start des 

beliebten, für das Zusammenleben der Leute 

beiderseits der Grenze bestimmten Fonds, war 

es notwendig, noch den Vorschlag der  Ge-

schäftsordnung zu bewilligen, sowie Mitglieder 

des Lenkungsausschusses, ihre Vertreter, 

sowie Mitglieder mit Beratungsstimmen. Die 

Geschäftsordnung hat der Rat nach einer Än-

derung genehmigt. Anstatt der Abstimmung in 

der vorigen Förderperiode, als die Enthaltung 

nicht zählten, wird der Beschluss mit einer ein-

fachen Mehrheit der Anwesenden verabschie-

det. Der Lokale Lenkungsausschuss besteht 

für die tschechische Seite wieder aus acht Mit-

glieder aus allen tschechischen Kreisen und 

ihren Vertretern. Drei Mitglieder mit bera-

tender Stimmen kommen aus dem Bereich 

Wirtschafsförderung, Umwelt und Kultur und 

weitere zwei je Vertreter aus dem Ministeriums  

für Regionale Entwicklung der Tsch. Republik 

und dem Zentrums für Regionale Entwicklung. 

Der Vorschlag wurde an das tschechische Mi-

nisterium für regionale Entwicklung geschickt, 

das für den Fond verantwortlich ist. Projekte 

werden in den zugehörigen Arbeitsgruppen 

der Euroregion bewertet die ihre Stellungnah-

men dem  Lenkungsausschuss zur Verfügung 

stellen sowie an das gemeinsame Sekretari-

at in den Geschäftsstelen,  die die Projekte 

auch formal prüfen. Das Sekretariat wird  

die Projekte wie früher überwachen und die 

Abrechnung prüfen. Der Rat der Euroregion 

wählte bei der Beratung  als Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tou-

rismus die Direktorin der Wirtschaftskammer in 

Chomutov, Frau Ing. Ivana Košanová.
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ZASEDÁNÍ RADY

Jednání rady na zámku v Klášterci je vždycky 

zárukou velké účasti členů rady i hostů z okol-

ních obcí, kteří jsou podle přijatého pravidla na 

jednání rady vždy zváni. Rada 25. září 2015 

pod vedením svého předsedy Ing. Jiřího Hlinky 

zkontrolovala v Klášterci plnění úkolů týkajících 

Lokálního řídícího výboru. Ustavující zasedání 

Lokálního řídícího výboru se uskuteční 10. lis-

topadu 2015 a Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR návrh složení Lokálního řídícího výboru 

schválilo. Rada Euroregionu Krušnohoří si 

uvědomuje velkou zodpovědnost za správu 

a administraci Fondu malých projektů, a proto 

velmi pečlivě sleduje jeho přípravu.    

Pro Fond malých projektů jsou v rámci 

Rada Euroregionu Krušnohoří na zámku v Klášterci nad Ohří
Ratssitzung der Euroregion im Schloss in Klášterec nad Ohří
Wenn die Beratung des Rates im Schloss 

in Klášterec stattfindet, ist immer eine hohe 

Teilnahme garantiert, auch von den Gästen 

der naheliegenden Gemeinden,  die nach dem 

Beschluss des Rates zu den Ratssitzungen 

immer eingeladen werden. Der Rat tagte am 

25. September 2015 unter Leitung seines 

Vorsitzenden Ing. Jiří Hlinka und prüfte in 

Klášterec die Erfüllung der mit dem Lenkungs-

ausschuss angelegten Aufgaben. Die konsti-

tuierende Sitzung des Lenkungsausschusses 

findet am 10. November in Freiberg statt. Das 

Ministerium für Regionale Entwicklung der 

Tsch. Republik hat den Vorschlag der Zu-

sammensetzung des Lenkungsausschusses 

genehmigt. Der Rat der Euroregion ist sich der 

großen Verantwortung für die Verwaltung und 

die Administrative des Kleinprojektes bewusst 

und deshalb beobachtet sehr ausführlich de-

ren Vorbereitung.   

Für den Kleinprojektefonds stehen im Rah-

men des Programmes große Finanzmittel 

zur Verfügung. (ca. 10 % auf die gesamte 

Allokation für das Programm). Diese Mittel 

sind in Form eines Projektes an die einzelnen 

Euroregionen vergeben. Ihre Pflicht ist dabei 

die tadellose Implementierung des Projektes  

Kleinprojektefons im Sinne der Regelungen 

des Programms, sowie weiterer Program-

dokumente und weiterer europäischer und 

nationaler Vorschriften. Der Kleiprojektefonds 

wird bezüglich des Volumen der verwalteten 

Finanzmittel unter ausführlicher Aufsicht der 

Kontrollorgane auf der nationalen, sowie eu-

ropäischen Ebene gestellt. 

Der Rat beschäftigte sich auch detailliert mit 

dem Geschäftsbericht der Geschäftsstelle und 

ihrer Wirtschaftsführung. Positiv wurde die 

Arbeit der Geschäftsstelle bewertet, die in der 

ungünstigen Zeit Einsparungen vorgenommen 

hat. Der Rat bedankte sich vor allem bei Herrn 

Stanislav Rybák, dem Vertreter des Bezirkes 

Ústecký kraj für die große Hilfe des Bezirkes 

bei der Überbrückung der Zeitetappe vor dem 

Start des Kleinprojektefonds. Der Vorschlag 

der sächsischen Seite für eine gemeinsame 

Tagung mit dem Vorstand des deutschen Tei-

les der Euroregion, die am 25. November in 

sächsischen Augustusburg stattfindet, wurde 

akzeptiert.

Zum Abschluss der Ratssitzung beteiligten 

sich die Ratsmitglieder und ihre Gäste unter 

Leitung der beliebten Bürgermeisterin von 

Klášterec Frau Ing. Kateřina  Mazánko-

vá an der  Exkursion im herrlichen Schloss 

Klášterec.    

jednotlivých programů 

přeshraniční spolupráce 

vyčleněny nemalé pro-

středky (10% z celkové 

alokace na program). 

Tyto prostředky jsou ve 

formě projektu svěřeny 

do správy jednotlivým 

euroregionům. Jejich po-

vinností je bezchybná 

implementace projektu Fond malých projektů 

ve smyslu pravidel programu, jak je uvede-

no v programových dokumentech a dalších 

evropských a národních předpisech. Fond 

malých projektů je vzhledem k objemu spra-

vovaných prostředků pod pečlivým dohledem 

kontrolních orgánů jak na národní, tak i na 

evropské úrovni. 

Rada se také podrobně zabývala zprávou 

o činnosti jednatelství a zprávou o hospodaře-

ní. Pozitivně ohodnotila práci jednatelství, které 

dosáhlo i v nepříznivých podmínkách úspor. 

Poděkovala především zástupci Ústeckého 

kraje v Euroregionu Krušnohoří Stanislavu 

Rybákovi za velkou pomoc kraje v překonání 

období před zahájením Fondu malých pro-

jektů. Rada také schválila návrh na společné 

jednání s představenstvem německé části eu-

roregionu, tentokrát se uskuteční 25. listopadu 

v saském Augustusburgu.   

Na závěr zasedání se členové rady i hosté 

zúčastnili pod vedením oblíbené starostky 

Klášterce Ing. Kateřiny Mazánkové podrobné 

exkurze v nádherném kláštereckém zámku.
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PRACOVNÍ KOMISE 
ARBEITSGRUPPEN

V Ekologickém centru pro Krušnohoří, umís-

těném ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí 

v Mostě, se 18. června 2015 sešla společná 

komise pro životní prostředí a regionální plán 

Euroregionu Krušnohoří se zástupci saské 

Občanské iniciativy pro čistý vzduch v Kruš-

ných horách. Občanská iniciativa si dlouho-

době stěžuje na zápach a zdravotní problémy 

v důsledku znečištěného ovzduší na saské 

straně. Dosavadní výzkumy avšak neproká-

zaly překročení norem a ani neprokázaly, že 

potencionální podniky jsou zdrojem zápachu, 

uvedl předseda komise Dr. Jiří Roth. V pro-

gramu Cíl 3 byl realizován projekt výzkumu 

ultra jemných částic; v novém programu se 

počítá s jeho pokračováním. V současné době 

je připravována studie, kterou zadává saské 

ministerstvo životního prostředí a jeho partnery 

budou Ústecký kraj, odbor regionálního rozvo-

je, inspekce životního prostředí a hydrometeo-

rologický ústav. Ing. Monika Zeman z Krajské-

ho úřadu Ústeckého kraje ubezpečila saskou 

stranu, že české straně není pachová zátěž 

lhostejná a že česká strana podporuje projekty 

na hledání příčin zápachu, pod zastřešením 

Ministerstva pro životní prostředí ČR. Stížnosti 

na pachovou zátěž z nepochopitelných dů-

vodů nejsou směrovány do regionu, do Eko-

logického centra pro Krušnohoří, ač pro tyto 

účely bylo vytvořeno. Proto přítomní podpo-

rují myšlenku dovybavení tohoto významného 

centra a jeho personální posílení, aby mohlo 

se saskou stranou snadněji a přímo komuni-

kovat. Přítomní také ocenili otevřenou politiku 

podniků Unipetrol, které příkladně investovaly 

do ekologické výroby a získaly 

mezinárodní ocenění za za-

vádění účinných ekologických 

opatření. Ředitelka Ekologic-

kého centra pro Krušnohoří 

Ing. Milena Vágnerová se 

obrátila na saské zástupce 

s prosbou o navázání kontaktu 

s takovým saským partnerem 

v příhraničí, se kterým by 

bylo možné společně připra-

vit projekty pro ekologické 

vzdělávání a ochranu přírody 

pro děti a mládež.  Jednání 

komise pro životní prostředí 

má velký ohlas v regionálním 

saském tisku. 

Komise pro životní prostředí - Arbeitsgruppe Umwelt

Im Ökologischen Zentrum für das Erzgebirge, 

ansässig im Forschungsinstitut für Braunkohle 

in Most, hielt die gemeinsame Arbeitsgruppe 

für Umwelt und Regionalplan der Euroregion 

Erzgebirge am 18. Juni 2015 ihre Beratung 

ab, an der Vertreter der Bürgerinitiative für 

saubere Luft im Erzgebirge teilnahmen. Die 

Bürgerinitiative in Sachsen klagt seit vielen 

Jahren über den Geruch und gesundheitli-

che Probleme infolge der Luftverunreinigung. 

Jedoch haben die bisherigen Forschungen 

keine Überschreitung der Normen gezeigt oder 

konnten einzelne Unternehmen als potenzielle 

Verursacher identifiziert werden - so der Vor-

sitzende der Arbeitsgruppe Umwelt Herr Dr. 

Jiří Roth. Im Programm Ziel 3 wurde ein Projekt 

zur Erforschung der ultrafeinen Elemente um-

gesetzt; im neuen Programm wird mit seiner 

Fortsetzung gerechnet. Zurzeit wird eine vom 

Sächsischen Ministerium für Umwelt eine Stu-

die mit den Partnern des Bezirkes Ústecký kraj 

ist, seiner Abteilung Regionalentwicklung, so-

wie der tschechischen Umweltüberwachung 

und der tschechische Hydrometeorologischen 

Anstalt vorbereitet. Frau Monika Zeman vom 

Bezirksamt versicherte der sächsischen Seite, 

dass der tschechischen Seite die Luftbe-

lastung nicht gleichgültig ist und unter dem 

Dach des tschechischen Umweltministeri-

ums Projekte unterstützt die die Ursachen 

des Geruches suchen. Deshalb hatten die 

Anwesenden die Idee, das Ökologische 

Zentrum besser auszustatten, und personell 

zu verstärken, damit die Kommunikation mit 

der sächsischen Seite einfacher und direkter 

wird. Die Anwesenden schätzten auch die 

transparente Politik des Betriebes Unipetrol, 

der schon viel in umweltfreundliche Produk-

tion investierte. Sie wurden auch mehrmals 

international bewerted für die Einführung 

wirksamer ökologischer Maßnahmen. Die 

Direktorin des Ökologischen Zentrums Frau 

Ing. Milena Vágnerová wand sich an die säch-

sischen Vertreter mit der Bitte um Vermittlung 

eines Kontaktes zu 

einem sächsischen 

Partner im Grenz-

raum, mit welchem 

es möglich wäre, 

Projekte im Rah-

men der ökologi-

schen Bildung und 

des Naturschutzes 

für Kinder und Ju-

gend gemeinsam 

vorzubereiten. Dir 

Beratung der Ar-

beitsgruppe Um-

welt fand eine gro-

ße Resonanz in der 

regionalen Presse.     
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Tato nejdéle působící a nejvíc zaměstnávaná 

komise se sešla 16. září 2015 v mosteckém 

Divadle rozmanitostí, kde sídlí i jednatelství 

české části euroregionu. Pod vedením svého 

dlouholetého předsedy Dr. Václava Hofmanna 

jednala v příjemné pracovní náladě, kterou 

právě on dovede po celých 23 let vždycky 

navozovat. Na programu byl nový program, 

záměry komise pro příští programové období, 

a také již konkrétní projektové návrhy.  Po 

obšírném představení nového programu, pře-

devším Fondu malých projektů, komise dlouho 

diskutovala o problému financování kulturních 

projektů, především pak s ohledem na finanční 

podporu amatérských a profesionálních uměl-

ců. Na návrh Věry Flaškové, jednatelky Správy 

kulturních zařízení Chomutov, se komise obrátí 

na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s žádostí 

o stanovisko. Tradiční adventní koncert euro-

regionu se tentokrát bude konat v Augustus-

burgu 28. 11. 2015, komise připravuje výstavu 

saských umělců v Mostě a další vánoční akce.  

Tato komise je také zodpovědná za přípravu 

a realizaci Ceny Euroregionu Krušnohoří za 

vynikající přeshraniční spolupráci. Shodla se 

na tom, že v lednu 2016 bude vyhlášeno po-

dávání návrhů na udělení Ceny a v červnu by 

je mohla komise projednat tak, aby na podzim 

mohla být Cena udělena.  

Na německé straně dochází v komisi ke změ-

ně. Předsedkyní německé části komise byla 

zvolena Constanze Ulbrich, jednatelka kul-

turního zařízení KulTour Betrieb Baldauf Villa 

v Marienbergu. Nahradí tak Wolfgana Kaluse, 

který je dlouhodobě 

nemocný. Constanze 

ale již vedla tuto ko-

misi od jejího založení 

až do komunálních 

voleb v Sasku a saské 

okresní reformy v roce 

2008. Po jednání se 

členové komise vydali 

na exkurzi v Divadle 

rozmanitostí.  Tech-

nický vedoucí Divadla 

rozmanitostí Karel No-

vák je podrobně se-

známil nejen s vlast-

ním chodem divadla, 

ale i s jeho zákulisím. 

Komise pro kulturu, mládež a školy 
Arbeitsgruppe Kultur/Schule/Jugend

Die am längsten arbeitende und am meis-

ten beschäftigte Arbeitsgruppe traf sich am 

16. September 2015 im Moster Theater 

Rozmanitostí (Vielfältigkeit), wo auch die 

Geschäftsstelle des tschechischen Teiles der 

Euroregion den Sitz hat. Unter Leitung des 

langjährigen tschechischen Vorsitzenden Dr. 

Václav Hofmann tagte sie in einer angeneh-

men Arbeitsatomsphäre. Besonders er hat 

in den vergangenen 23 Jahren eine positive 

Atmosphäre geschaffen. In der Beratung wur-

den das neue EU-Förderprogramm, Vorhaben 

der Arbeitsgruppe in der neuen Förderperiode 

und erste konkrete Projektvorschläge bespro-

chen. Nach einer ausführlichen Vorstellung 

des neuen Programms, vor allem des Klein-

projektefonds, diskutierte die Arbeitsgruppe  

lange über das Problem der Förderung von 

Kulturprojekten, vor allem über das Problem 

der Förderung von Amateuren  und profes-

sionellen Künstlern. Auf Vorschlag von Frau 

Věra Flašková, Geschäftsführerin der Kultu-

reinrichtungen der Stadt Chomutov, wendet 

sich der tschechische Teil der Arbeitsgruppe 

an das tschechische Ministerium für regionale 

Entwicklung mit der Bitte um Klärung. Das tra-

ditionelle Adventkonzert findet am 28. 11. 2015  

in der Kirche St. Petri in Augustusburg statt. 

Weiterhin wird durch die Arbeitsgruppe eine 

Ausstellung  sächsischer Künstler in Most vor-

bereitet, sowie Weihnachtsveranstaltungen. 

Die Arbeitsgruppe ist auch für die Vorbereitung 

und Umsetzung des Preises der Euroregion 

Erzgebirge für ausgezeichnete grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit verantwortlich. 

Sie einigte sich darauf, dass im Januar 2016 

die Einreichung der Vorschläge veröffentlicht 

und im Juni von der Arbeitsgruppe bewertet 

wird, damit man im Herbst die Preisverleihung 

stattfinden kann. 

Auf deutscher Seite wird die Arbeitsgrup-

pe aufgrund der Erkrankung eines Kolle-

gen bis auf weiteres 

von Constanze Ulbricht 

geleitet, die diese Auf-

gabe bereits von der 

Gründung der Eurore-

gion bis 2008 innehatte. 

Nach der Beratung be-

sichtigten die Mitglieder 

der Arbeitsgruppe das 

Kleine Theater Divadlo 

Rozmanitostí. Der Tech-

nischer Leiter, Herr Karel 

Novák, informierte über 

seine Arbeit im Theater 

Theaters und stellte die 

Räumlichkeiten hintern 

den Kulissen vor.
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Nosným tématem jednání sociální komise 

v Žatci dne 24. září 2015 byla znevýhodně-

ná mládež. Proto také předseda komise Ing. 

Karel Giampaoli zvolil místem jednání sociální 

organizaci o.s. Mosty se sídlem v Žatci. Tato 

nezisková organizace má své druhé sídlo 

v Mostě a zaměřuje se právě na ohrožené 

děti, mládež a mladé dospělé. V Žatci vy-

tvořila podmínky pro jejich lepší uplatnění na 

trhu práce. V restauraci a kavárně U Zlatého 

beránka, kde komise zasedala, jsou zaměst-

náni právě znevýhodnění mladí lidé a vznikla 

zde zajímavá forma dobře fungujícího sociál-

ního podniku. Poskytované služby jsou nejen 

v oblasti zaměstnanosti, ale i ve volnočaso-

vých aktivitách, kterých je celá řada a které 

jsou provozovány také v Mostě (ve formě 

registrovaných sociálních služeb). Tato so-

ciální organizace realizovala mnoho projektů  

z Evropského sociálního fondu, poskytuje po-

radenství pro rodiny a nezaměstnanou mládež 

a zprostředkovává také prostřednictvím agen-

tury pracovní nabídky. V restauraci a kavárně 

U Zlatého beránka byla využita možnost jak 

pro zaměstnanost několika znevýhodněných 

mladých lidí, tak i jejich ubytování na jednom 

místě, jak to  ředitelka Mgr. Kateřina Malá 

komisi představila na exkurzi. 

Členové komise na svém jednání také pro-

jednali své projektové záměry, v nichž je vý-

znamným cílem síťové 

propojení poskytova-

telů sociálních služeb 

a veřejné správy, pro-

blematika rodin s dětmi 

a adopce, samozřejmě 

s výměnou zkušeností. 

Z jednání vzešel námět 

spolupráce organiza-

ce Mosty s obdobným 

saským partnerem 

v Bockelwitz. Na příš-

tím jednání v listopadu 

na saské straně bude 

připraveno setkání od-

borníků z oblasti zne-

výhodněné mládeže, 

drogové problematiky 

a závislostí. Z jejich 

jednání my měly již 

vzniknout konkrétní 

projektové návrhy.

Sociální komise v Žatci - Arbeitsgruppe Soziales in Žatec

Hauptthema der Beratung der Arbeitsgrup-

pe in Žatec am 24. September 2015 waren 

benachteiligte Jugendliche. Deshalb wurde 

vom Vorsitzenden des tschechischen Teiles 

der Arbeitsgruppe, Herrn Karel Giampaoli, 

als Tagungsort die Gemeinnützige Sozial-

organisation „Mosty“ ausgewählt, die ihren 

Sitz in Žatec hat. Diese nonprofit Organisa-

tion hat ihren zweiten Sitz in Most und rich-

tet sich an gefährdete Kinder, Jugendlichen 

und junge Erwachsene. In der Stadt Žatec 

wurden dafür bessere Bedingungen für sie 

auf dem Arbeitsmarkt geschaffen. Im Café-

Restaurant „Zum Goldenen Lamm“, wo die 

Arbeitsgruppe tagte, sind solche benachtei-

ligten junge Leute beschäftigt. Es entstand 

eine interessante Form des gut funktionierten 

Sozialbetriebes. Die Dienstleistungen wirken 

nicht nur im Bereich Beschäftigung, sondern 

auch in die Freizeitaktivitäten. Eine  ganze 

Reihe davon gibt es auch in Most (in der 

Form registrierter Sozialdienstleistungen).  

Die Sozialorganisation realisierte schon 

viele Projekte im Rahmen des Sozialfonds, 

leistet Beratungen für Familien und arbeits-

lose Jugendliche, vermittelt aber auch über 

eine Arbeitsagentur einige Arbeitsangebote. 

Im Cafe-restaurant „Zum Goldenen Lamm“ 

wurden die Möglichkeiten für einige benach-

teiligte junge Leute geschaffen, die dort auch 

übernachten können, wie das die Direktorin 

der Einrichtung, Frau Mgr. Kateřina Malá, bei 

der Exkursion der Arbeitsgruppe mitteilte.

Die Arbeitsgruppe beriet währen der Bera-

tung zu eigenen Projektvorhaben, in denen 

die Vernetzung der Sozialleistungen mit der 

öffentlichen Verwaltung, Familien mit Kindern 

und die Adoption ein wichtiges Ziel sind. 

Auch durch einen Erfahrungsaustausch. 

Es entstand die Idee der Zusammenarbeit 

der Organisation „Mosty“ mit dem ähnlichen 

Partner im sächsischen Bockelwitz. Für die 

nächste Beratung im November auf säch-

sischer Seite wird ein Treffen von Experten 

im Bereich der benachteiligter Jugendlicher 

und Drogenproblematik vorbereitet. Daraus 

sollten schon konkrete Projektvorschläge 

entstehen.

Ing. Karel Gianpaoli Mgr. Kateřina Malá
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V Oseku se 7. října 2015 sešla pod vedením 

svého předsedy Ing. Hlinky na svém pravidel-

ném jednání komise pro krizový management 

Euroregionu Krušnohoří. Kromě informací o no-

vém programovém období bylo hlavním tématem 

jednání příprava projektů v oblasti protipožární 

ochrany. Mnoho hasičských sborů, především na 

české straně, potřebují naléhavě nové hasičské 

vybavení, především nové automobily pro zása-

hy v případě požárů a katastrof, a proto podávají 

projekty do nového programu. Ale také v této 

prioritě v česko-saském kooperačním progra-

mu jsou finanční prostředky omezené a budou 

vypláceny tomu, kdo podá projekt včas a uve-

de přesvědčivý koncept přeshraničního využití. 

Zástupci Ústeckého kraje navrhují komunikační 

portál za téměř 5 milionů EUR, jehož příprava 

dosáhla již takové úrovně, že je naplánován 

společný podpis všech zúčastněných partnerů 

před podáním projektu. Problém ale nastal na 

saské straně, kde projektový partner, Zemský 

Pracovní komise Krizový management
Arbeitsgruppe Brandschutz/Katastrophenschutz und Rettungswesen
Die Stadt Osek war am 7. Oktober Gastgeber 

der Arbeitsgruppe Brandschutz/Katastro-

phenschutz und Rettungswesen und führte 

ihre Beratung unter Leitung des tschechi-

schen Vorsitzenden, Herrn Hlinka, in Rathaus 

Osek durch.

Neben den Informationen  zum Start der neu-

en Förderperiode war die Vorbereitung auf 

Projekte im Brandschutz das größte Thema. 

Viele Feuerwehren, insbesondere in Tsche-

chien, benötigen dringend neue Fahrzeuge für 

den Einsatz im Brand und Katastrophenfall, 

die über ein Großprojekt  beantragt werden 

können. Aber auch in dieser Priorität des 

Sächsisch-Tschechischen Kooperations-

programms sind die Mittel endlich und es 

wird sich für den auszahlen, der früh mit der 

Beantragung beginnt und schlüssiges Konzept 

zur grenzüberschreitenden Nutzung vorlegt.

Vertreter des Bezirkes Ústecký kraj schlagen 

ein Kommunikationsportal für ein Krisenma-

nagement von fast 5 Mio EUR vor. Das Projekt 

sei schon unterschriftsreif. Ein Problem ent-

stand jedoch auf sächsischen Seite, wo der 

Projektpartner, Landratsamt  Mittelsachsen, 

die Finanzierung aufgrund einer Haushalts-

sperre momentan nicht gewährleisten kann.

Der Wettbewerb der Jugendfeuerwehren der 

Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří  wurde 

ebenfalls vorbereitet. Die Vertreter von Ci-

toliby erklärten dass sie den Wettbewerb in 

ihrer Gemeinde bei Louny durchführen wer-

den. Es wurde vereinbart, dass der Kleinpro-

jekteantrag dafür Anfang des neuen Jahres 

gestellt wird.

Für den Brand im Chemiewerk Unipetrol in Lit-

vinov interessierten sich besonders die säch-

sischen Kollegen. Sie waren sehr spät über 

den Brand informiert worden und konnten da-

her der besorgen Bevölkerung im Grenzraum 

keine ausreichenden Informationen geben.  

Die Kollegen vom Bezirksamt Usti erklärten, 

dass die Ursache dafür bei der Berufsfeuer-

wehr lag. Vertreter des Bezirkes übergeben 

die Anmerkungen der sächsischen Seite in 

den Schlussbericht, der zurzeit vorbereitet ist.     

Die Informationszeit und Kommunikation mit 

den betroffenen Ämtern soll auf alle Fälle 

verbessert werden. Aber alle hoffen, dass ein 

solcher Unfall nicht wieder passiert.

Gäste der Tagung in Osek waren Frau Viera 

Nejedlá, Leiterin des Verbandes der Feu-

erwehren Tschechien und Mähren aus dem 

Kreis Teplice und Praktikantinnen aus dem 

Landkreis Erzgebirge.

okresní úřad Střední Sasko, zastavil veškeré 

financování nadbytečných akcí nad rámec zá-

kladních funkcí úřadu. Důvodem je uprchlická 

krize, která vyžaduje veškeré ostatní výdaje.

Soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří 

byla na jednání rovněž připravena. Představitelé 

městyse Cítoliby ujistili komisi, že soutěž může 

být realizována v této obci na Lounsku. Pro tuto 

soutěž bude připraven projekt do Fondu malých 

projektů počátkem nového roku. 

Požár v chemickém podniku Unipetrolu v Litví-

nově vyvolal značný zájem především u saských 

kolegů. Byli o něm informováni velmi pozdě 

a nemohli proto dát svým obyvatelům v příhra-

ničí dostatečné informace. Kolegové z Kraj-

ského úřadu Ústeckého kraje uvedli, že příčinu 

požáru zjišťují profesionální hasiči. Ani krizový 

portál, dotovaný z programu Cíl 3, nemohl být 

z důvodu nedostačeného personálního obsazení 

v krajském úřadu využit.  Zástupci Ústeckého 

kraje předají připomínky saské strany do zá-

věrečné zprávy o požáru, která se v současné 

době připravuje. 

Předávání informací s urychlením komunikace 

všech dotčených úřadů by ale mělo být v kaž-

dém případě zkvalitněno. Všichni doufají, že se 

podobná nehoda nebude opakovat. 

Hostem oseckého jednání byla Viera Nejed-

lá, starostka Sdružení hasičů Čech a Moravy 

okr. Teplice a praktikantky z okresního úřadu 

Erzgebirge.
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Zástupci agrární komory Most obdrželi po-

zvánku na zemědělskou slavnost a využili ji 

také i k exkurzi v rodinné farmě. S velkým zá-

jmem si prohlédli kravín, mléčnici, výrobu sýrů, 

jogurtů, viděli zrající sýry ve sklepě, výstavu 

zemědělských strojů, odchov telat, navštívili 

prodejnu s kavárnou i bioplynovou stanici. 

Ochutnali také sýry a jogurty a konstatovali, 

že jsou velmi chutné a kvalitní. Z rodinné far-

my byli nadšeni a obdivovali, jak jsou všichni 

členové rodiny zapojeni, jaké mají nadšení 

a lásku k sedlačině, obětavost, pracovitost, um 

a snahu dosáhnout stále vyšších cílů. Za vyni-

kajícími výsledky je obětavost celé rodiny, je to 

jejich celoroční práce den co den, o sobotách, 

nedělích i svátcích. Zbývá si jen přát, aby také 

u nás vyrostly takovéto rodinné farmy, které 

„jen neprodávají obilí a řepku“, ale vyrábějí 

také něco navíc, co zvyšuje tržby a efektivitu 

hospodaření. Na oplátku pozvali organizáto-

ry slavnosti na Zahradu Čech do Litoměřic, 

kde bude slavnostní zahájení výstavy a „DEN 

S AGRÁRNÍ  KOMOROU MOST“ a budou zde 

oceněny vítězné výrobky regionální potraviny 

Ústeckého kraje a soutěže Přemysla Oráče. 

Vertreter der Agrarkammer Most wurden zu 

einem sächsischen Bauernfest eingeladen 

und nutzten die Einladung auch für eine 

Exkursion der Familienfarm Rösler in Burg-

hardtsdorf. Mit großem Interesse haben sie 

Kuhstall, Milchanlage, Käse- und Jogurt 

Produktion besichtigt, den reifenden Käse im 

Keller gesehen, sowie eine Ausstellung von 

bäuerlichen Maschinen. Weitere Stationen 

waren die Kälberaufzucht, die Biogasanlage 

und das Kaffee. Käse und Jogurt in ver-

schiedenen Geschmacksrichtungen wurden 

verkostet und die hohe Qualität der Produkte 

festgestellt. Alle waren begeistert, wie in der 

Familienfarm alle eingegliedert sind und jeder 

seine Aufgaben hat. Die Begeisterung und die 

Liebe der Familie zur Bauernarbeit, ihre Op-

ferbereitschaft, ihr Fleiß und Können und die 

Bestrebung, immer höhere Ziele zu erreichen, 

waren bemerkenswert. Die Ergebnisse sind 

ausgezeichnet.

Für die tschechische Seite bleibt der Wunsch, 

dass auch dort solche Familienfarmen, wie 

Slavnosti na Rößlerově dvoře a prohlídka rodinné farmy
Fest auf dem Rößlerhof und Besichtigung einer Familienfarm

die besuchte, entstehen, die nicht nur „Korn 

und Raps verkaufen“, sondern mehr das 

produzieren, was die Erlöse und Effizienz der 

Wirtschaft erhöht.

Im Gegenzug haben die tschechischen Bau-

ern die deutschen zur Ausstellung „Böhmens 

Garten“ am 11. 09. 2015 nach Litoměřice 

eingeladen, wo die feierlich Eröffnung der 

Ausstellung und „Ein Tag mit der Agrarkammer 

Most“ stattfand. Hier wurden auch erfolgreiche 

regionale Lebensmittel des Bezirks bewertet, 

sowie Ergebnisse des Wettbewerbs „Um das 

beste Lebensmittelerzeugnis des Lands der 

Přemysliden, des Ackermanns“ vorgestellt.
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Agrární komora v Mostě spolu s Krajským 

informačním střediskem pro rozvoj zeměděl-

ství a venkova Ústeckého kraje připravila 11. 

září 2015 ve spolupráci s Ministerstvem ze-

mědělství ČR a Ústeckým krajem na výstavě 

Zahrada Čech v Litoměřicích tradiční Den 

s agrární komorou. Mezi četnými významný-

mi hosty byli jako obvykle i zástupci saských 

zemědělců a saské samosprávy. I letos orga-

nizovala mostecká agrární komora dvě tradiční 

soutěže. Za účasti hejtmana Ústeckého kraje 

Oldřicha Bubeníčka, primátora Mostu Jana 

Paparegy, litoměřického biskupa a zástupce 

ministra zemědělství byly předány ceny je-

jím vítězům. V soutěži o značku Regionální 

potravina Ústeckého kraje 2015 byli oceněni 

nejlepší výrobci potravin v devíti kategoriích 

a v soutěži o „Nejlepší potravinářský výrobek 

Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče bylo 

kromě vítězů ve čtrnácti kategoriích odmě-

něno mimořádně dalších deset soutěžících, 

tak velký byl zájem a taková byla vynikající 

kvalita výrobků, jak ve své řeči uvedla Monika 

Zeman z Ústeckého kraje. V žádném jiném 

kraji nebyla účast v soutěžích tak hojná, jako 

zde. Oceněna při této příležitosti byla i zásluha 

hejtmana Bubeníčka za podporu regionálního 

zemědělství a zásluha primátora Mostu Papa-

regy za obnovení farmářských trhů v Mostě.  

Největší zásluhu ovšem na celé této úspěšné 

impozantní akci má předsedkyně představen-

stva mostecké agrární komory, její ředitelka 

Ludmila Holadová, která je i předsedkyní ze-

mědělské komise Euroregionu Krušnohoří. 

Velká účast saských partnerů na slavnostním 

vyhodnocení a ocenění vítězů obou soutěží je 

dokladem dlouhodobé a neformální spoluprá-

ce zemědělců a bylo by vhodné ji prohloubit 

i společným projektem.   

Die Agrarkammer Most bereitete gemein-

sam mit dem Bezirksinformationszentrum für 

Landwirtschaftsentwicklung, dem Ministerium 

der Landwirtschaft der Tschechischen Repu-

blik und mit dem Bezirk Ústecký kraj am 11. 

September 2015 die Ausstellung Böhmens 

Garten den Traditionstag vor. Unter den zahl-

reichen bekannten Gästen waren wie üblich 

auch Vertreter der sächsischen Landwirte und 

der sächsischen Selbstverwaltung. Auch in 

Zahrada Čech - Den s Agrární komorou
Garten Böhmens - Tag mit Agrarkammer

diesem Jahr organisierte die Moster Agrar-

kammer zwei traditioneller Wettbewerbe. Die 

Preise wurden vom Hauptmann des Bezirkes 

Oldřich Bubeníček, dem Moster Oberbürger-

meister Herrn Jan Paparega, dem Bischof von 

Litoměřice und von einem Vertreter des Minis-

teriums verliehen. Im Wettbewerb um die Re-

gionalen Lebensmittel des Bezirkes Ústecký 

kraj 2015 wurden die besten Produzenten von 

Lebensmitteln in neun Kategorien bewertet 

und im Wettbewerb „Bestes Lebensmittel des

Lands des Přemyslidens, dem Ackermann“ 

wurden neben den 14 Kategorien noch wei-

tere 10 Wettbewerber ausgezeichnet. In ihrer 

Rede betonte Frau Monika Zeman aus dem 

Bezirksamt, wie groß das Interesse und wie 

hoch die Qualität der Erzeugnisse war. In 

keinem anderen Bezirk war die Beteiligung 

der Wettbewerber so hoch wie hier. Bei die-

ser Gelegenheit wurde auch das Verdienst 

des Bezirkshauptmannes Herr Bubeníček 

und des Oberbürgermeisters von Most Herrn 

Paparega für die Unterstützung der regiona-

len Landwirtschaft und die Erneuerung der 

Bauernmärkte in Most hoch eingeschätzt. Das 

größte Verdienst für die erfolgreiche Veran-

staltung hat freilich die Vorsitzende der Moster 

Agrarkammer, Direktorin Frau Ludmila Hola-

dová, die auch Vorsitzende der Arbeitsgruppe 

Landwirtschaft der Euroregion ist. Eine häufige 

Teilnahme der sächsischen Partner bei der 

fachlichen Einschätzung und Bewertung der 

Sieger in beiden Wettbewerben ist ein Beweis 

einer langjährigen und Zusammenarbeit. Es 

wäre gut, diese auch mit einem gemeinsamen 

Projekt zu vertiefen.
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KRAJ A JEHO EUROREGIONY
BEZIRK UND  SEINE EUROREGIONEN

Nach der Kommunalwahl  in Sachsen wurde 

am 1. August Herr Heinz-Peter Haustein 

neuer Bürgermeister von Olbernhau. Die 

tschechische Delegation unter Leitung des 

Bezirksdelegierten für Verkehr Herrn Ja-

roslav Komínek besuchte ihn bereits am 4. 

August im Rathaus Olbernhau. Die tsche-

chische Delegation wurde von Vertretern des 

Bezirksamtes und der Euroregion mit dem 

Ziel gebildet, eine weitere Zusammenarbeit 

im Bereich des lokalen grenzüberschreiten-

den Verkehrs zu  besprechen. Der hiesige 

Grenzübergang, der als letzter des Bezirks 

Ústecký kraj am 15. April geöffnet wurde, 

geht in eine neue Etappe. Bei der Beratung 

wurde der Winterdienst  besprochen, sowie 

die Beseitigung eines Betonblocks auf der 

Grenzbrücke. Wichtig war auch der Vor-

schlag der tschechischen Seite, die Buslinie 

des Bezirksverkehrsbetriebs aus Brandov 

nach Olbernhau zu verlängern. Das wurde 

von der deutschen Seite befürwortet. Es wird 

eine weitere Vertiefung der internationalen 

Zusammenarbeit im Bereich des Verkehrs 

geben. Der neue Bürgermeister Heinz-

Peter Haustein hat große Verdienste bei der 

Öffnung bestehender Grenzübergänge in 

unserer Euroregion, wie z.B. in Deutschneu-

dorf/Nová Ves, Mníšek/Deutscheinsiedel či 

Hora Svaté Kateřiny/Deutschkatharinaberg. 

Während der Beratung kam er auf den frü-

heren Vorschlag zurück, eine neue, große 

Umgehungsstraße zu bauen. Diese sollte 

auch für Lastkraftwagen befahrbar sein und 

könnte auf der deutsche Seite an die Straßen  

nach Mníšek/Deutscheinsiedel anbinden. 

Heinz Peter Haustein trat als ehemaliger 

Bürgermeister von Deutschneudorf und als 

Abgeordneter im Bundestag in zwei Wahl-

perioden sehr für die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit ein. Sein Verdienst ist z.B. 

ein gemeinsamer Kindergarten und die Öff-

nung des Fortuna Stollens, er unterstützte 

viele weitere grenzüberschreitende Aktivi-

täten. Seine Initiative ist auch der Kampf um 

saubere Luft im Erzgebirge.   

Zu dem Vorhaben eines Aufbaues der 

Umgehungsstraße Olbernhau treffen sich 

Vertreter aller beteiligten Seiten Anfang 

September direkt vor Ort der geplanten Um-

gehungsstraße.

Po zvolení nového starosty Olbernhau, kterým 

se stal 1. srpna 2015 Heinz-Peter Haustein, 

navštívila 4. srpna 2015 delegace, vedená 

krajským radním pro dopravu Jaroslavem 

Komínkem, olbernhauskou radnici. Českou 

delegaci tvořili zástupci Ústeckého kraje 

a Euroregionu Krušnohoří a cílem setkání 

bylo projednat další spolupráci v oblasti místní 

přeshraniční dopravy. Zdejší hraniční přechod, 

slavnostně otevřený jako poslední v Ústec-

kém kraji dne 15. dubna 2015, prochází další 

etapou a je třeba přistoupit k následným kro-

kům. Na jednání byla dojednána zimní údržba 

a odstranění betonových bloků na hraničním 

mostě. Důležitým bodem jednání byl i návrh 

české strany na rozšíření autobusové linky 

Dopravního podniku Ústeckého kraje z Bran-

dova až do Německa, který německá strana 

schválila. Je to další rozšíření mezinárodní 

spolupráce v dopravě. Nový starosta Heinz-

-Pater Haustein, který má velké zásluhy 

na otevření stávajících hraničních přechodů 

Bezirk Ústecký kraj und die Euroregion in Olbernhau
Ústecký kraj a Euroregion v Olbernhau

v našem euroregionu, jako třeba bylo otevře-

ní hraničních přechodů v Deutschneudorfu/

Nové Vsi, Mníšku/Deutscheinsiedel či v Hoře 

Svaté Kateřiny/Deutschkatarinaberg, se vrátil 

k původnímu záměru vybudování celkového 

velkého obchvatu Olbernhau. Sloužil by i pro 

nákladní automobily a napojen by mohl být 

na komunikace na německé straně, směřující 

na hraniční přechod Mníšek. Peter Haustein 

dokázal jako bývalý starosta Deutschneu-

dorfu a poté i dvě volební období jako po-

slanec Spolkového sněmu pro přeshraniční 

spolupráci v minulosti mnohé. Jeho zásluhou 

vznikla třeba společná mateřská školka, tu-

ristická atrakce - návštěvnická štola Fortuna 

Bernstein, ale podpořil i mnoho dalších pře-

shraničních aktivit. Jeho iniciativou je také 

boj o čistotu ovzduší v Krušnohoří. K záměru 

výstavby celkového obchvatu Olbernhau se 

zástupci všech zúčastněných stran setkají 

počátkem září, a to přímo na místě plánova-

ného obchvatu.

Heinz-Peter Haustein
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PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Ve Středosaském okrese byl zván pánem 

okresních silnic. Od revoluce pracoval Jür-

Jürgen Zimmermann opouští pracovní komise doprava
Jürgen Zimmermann verlässt die Arbeitsgruppe Verkehr
Im Landkreis Mittelsachsen wurde er der „Herr 

der Kreisstraßen“ genannt.

Seit der Wende arbeitete Jürgen Zimmermann 

in der Landkreisverwaltung und zuletzt viele 

Jahre als Abteilungsleiter Straßen.

Daneben war er von Beginn an in der Eurore-

gion Erzgebirge engagiert. Seit 2008 fungierte 

er als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr 

und wurde in dieser Funktion nicht nur von den 

sächsischen Kollegen, sondern auch von den 

tschechischen Mitglieder der Arbeitsgruppe 

als Mann mit hohem Sachverstand und her-

vorragenden  Moderator  auch in schwierigen 

grenzübergreifenden Situationen anerkannt. 

Man spürte, dass er dieses Amt mit Lust und 

Liebe ausfüllte.

Deshalb ließ es sich der tschechische Ko-

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verkehr, Herr 

Ing. Petr Pipal, Bürgermeister der Stadt Dubi 

nicht nehmen, gemeinsam mit der Geschäfts-

führerin und der Projektkoordinatorin der Eu-

roregion Erzgebirge zur Verabschiedung von 

Jürgen Zimmermann dabei zu sein.

Sie drückten ihre hohe Wertschätzung für 

die Arbeit von Jürgen Zimmermann aus und 

versprachen, ihn in die nächste Beratung als 

Ehrengast einzuladen.

Wir wünschen Jürgen Zimmermann für die Zeit 

des (Un)- Ruhestandes alles erdenklich Gute 

und allezeit beste Gesundheit, damit ihm alle 

geplanten Unternehmungen gelingen. 

gen Zimmermann v okresní samosprávě 

a poslední dobou jako vedoucí odboru sil-

niční dopravy. 

Kromě toho se angažoval celou dobu v Eu-

roregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Od roku 

2008 působil jako předseda pracovní komise 

doprava a stal se uznávaným moderátorem 

nejen ze strany saských kolegů, ale i českých. 

Také se ale osvědčil jako vynikající odborník 

v obtížných přeshraničních situacích. Je cítit, 

že tento úřad naplnil chutí do práce i láskou.    

Proto si spolupředseda české části dopravní 

komise Ing. Petr Pípal, starosta Dubí, ne-

nechal spolu s jednatelkou a projektovou 

koordinátorkou euroregionu, ujít rozloučení 

se svým dlouholetým kolegou.

Všichni vyjádřili velké ocenění jeho práci 

a slíbili ho pozvat na další jednání komise 

jako čestného hosta. 

Přejeme Jürgenovi Zimmermannovi do jeho 

odpočinku-neodpočinku vše nejlepší a pře-

devším pevné zdraví, aby se mu všechny 

plánované záměry zdařily.   

Gemeinsame Veranstaltungen des tschechischen Aeroklubs Raná und 

des sächsischen Fliegerclubs Großrückerswalde haben eine lange 

Tradition. Nach dem Beitritt der Tschechischen Republik in den Schen-

gen Raum sind das Fliegen zwischen beiden Flughäfen, gemeinsame  

Wettbewerbe und Workshops 

keine Ausnahmen mehr. Für eine 

weitere Vertiefung der ausge-

zeichneten Zusammenarbeit bei-

der Segelflieger Klubs wurden bei 

dem letzten  Treffen am Samstag 

23. 07. 2015 auf dem Flughafen 

in Raná  künftige Projekte vor-

geschlagen. Diese bestehen in 

gemeinsamen Flugwettbewerben, 

aber vor allem unter Beteiligung 

von Kindern, Jugendlichen und 

Senioren. Der Geschäftsführer 

der Euroregion machte die An-

wesenden mit den Bedingungen 

des Kleinprojektefonds, sowie mit 

der Prozedur der Beantragung 

der Projekte vertraut. Vertreter beider Klubs bereiten Projektvorhaben 

vor und werden diese in beiden Sekretariaten des Kleinprojektefonds 

beiderseits konsultieren.  

Auf dem Bild Herr Jan Krejčí, der in der Euroregion früher in der Ar-

beitsgruppe Verkehr arbeitete.

Zusammenarbeit der Segelflieger - Spolupráce plachtařů
Společné akce Aeroklubu Raná a saského plachtařského klubu Flie-

gerclub Grossrückerswalde e. V. mají letitou tradici. Po vstupu ČR do 

Schengenského prostoru nejsou žádnou výjimkou přelety mezi oběma 

letišti, společné soutěže a workshopy. Pro posílení dosavadní výbor-

né spolupráce obou 

plachtařských klubů 

byly na posledním se-

tkání v sobotu 23. 7. 

2015 na letišti v Ra-

né navrženy námě-

ty budoucích projek-

tů, spočívajících ve 

společných leteckých 

soutěžích a hlav-

ně v zapojení dětí, 

mládeže a seniorů. 

Jednatel Euroregionu 

Krušnohoří přítomné 

seznámil s podmín-

kami Fondu malých 

projektů a s procedu-

rou podávání projektů. Zástupci obou klubů připraví náměty projektů 

a budou je konzultovat v sekretariátech Fondu malých projektů na 

obou stranách. 

Na obrázku Jan Krejčí, který v euroregionu působil dříve v dopravní 

komisi.

         Petr Pípal                                      Jürgen Zimmermann
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Výstavou „Já, jenž hranice přechází“ byla 

zahájena 7. října v Krušnohorské spořitelně 

Erzgebirgssparkasse, Haus Hanischallee 

v Marienbergu, filmová a fotografická pre-

zentace. Tato velká výstava přivedla 50 sas-

kých umělců ze sdružení Umělecký prostor 

Krušnohoří a Středního Saska se stovkou děl 

z oblasti malířství, grafiky a sochařství z Au-

gustusburgu a Drážďan přes Beeskow nyní 

i do Marienbergu. Umění z obou sdružení, 

Krušnohoří i Středního Saska, spojuje rozdílné 

motivační impulsy a prvky řemeslně stylistické, 

jak stojí na výstavě za povšimnutí. Nedá se 

sice očekávat žádný jednotný společný jme-

novatel, ale je to dalekosáhle pojatá a promí-

šená individualita uměleckých osobností, jak 

uvedl ve své řeči Reinhold Lindner, publicista 

z Augustusburgu. O hudební doprovod se 

zasloužil Michal Müller z Vansdorfu se svou 

citerou při vernisáži výstavy, na kterou se sjeli 

četní hosté z celého Saska i Čech. Příští rok 

budou tyto exponáty k vidění v letních měsících 

v Děkanském kostele v Mostě .

Výstava „Já, jenž hranice přechází“
Ausstellung „Ich bin ein Grenzgänger“

Mit der Ausstellung „Ich bin ein Grenzgänger“ 

wurde am 7. Oktober in der Erzgebirgsspar-

kasse, Haus Hanischallee in Marienberg die 

Film- und Fotoatage begonnen.

Diese große Ausstellung  führt 50 sächsische 

Künstler aus dem Kunstraum Erzgebirge-

Mittelsachsen mit über 100 Werken der Ma-

lerei, Grafik und Plastiken von Augustusburg, 

Dresden über  Beeskow nun nach Marienberg. 

Die Kunst im Kulturraum Erzgebirge - Mit-

telsachsen vereint, wie in dieser Ausstellung 

zu bemerken ist, die unterschiedlichsten 

motivischen Impulse und handschriftlich-

stilistischen Eigenheiten. So ist zwar kein 

einheitlicher Nenner zu erwarten, dafür ist 

weitestgehend Individualität von Künstler-

persönlichkeiten auszumachen wie Reinhold 

Lindner, Publizist aus Augustusburg in seiner 

Laudatio erwähnte. Musikalisch begleitete 

Michal Müller mit seiner Zither aus Varnsdorf 

die Ausstellungseröffnung zu der zahlreiche 

Gäste aus ganz Sachsen und Böhmen ge-

kommen waren. Im nächsten Jahr werden 

diese Exponate dann in der Dekanatskirche 

zu Most in den Sommermonaten zu besich-

tigen sein.
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Die langjährige Partnerschaft zwischen Meziboří 

und Sayda wird noch ergänzt durch die Part-

nerschaft mit der italienischen Stadt Sogliano 

al Rubicone. Die Partnerschaft mündete in viele 

gemeinsame Projekte für alle Alterskategorien 

und wurde ein Beispiel für gute Partnerschaft. 

Alle diese drei Städte sind jedoch nicht abhän-

gig von Förderungen aus den europäischen 

Fonds, wie viele andere Partnerstädte. In jüngs-

ter Vergangenheit wurden eine Reihe Projekte 

aus eigenen Finanzmitteln realisiert, so dass 

die Kontinuität ihrer Zusammenarbeit immer 

gewährleistet ist. Noch gut im Gedächtnis ist das 

Treffen der Sportler in Meziboří, gemeinsame 

Wanderungen nach Meziboří und das Fest der 

Partnerstädte in Sayda. Aber es gibt noch viele 

weitere Aktivitäten. Gegenwärtig wird das tradi-

tionelle Fußballturnier in Sogliano ohne Förder-

mittel geplant. Vor allem funktioniert bestens die 

Zusammenarbeit der Feuerwehren, die sollten 

mit einer gemeinsamen Ausrüstung gestärkt 

werden. Bei der Beratung  am 3. August in Say-

da wurden künftige Projektvorhaben geplant.

Bewährte Partnerschaft - Příkladné partnerství

Meziboří a saská Sayda prohlubují své dvace-

tileté partnerství i v době, kdy na jejich společ-

né akce není možné získávat dotace z Fondu 

malých projektů, protože tento oblíbený fond na 

podporu setkávání lidí ještě nebyl zahájen. Ale 

i v tomto mezidobí jejich obětaví organizátoři 

uskutečnili celou řadu společných akcí, jako byly 

turnaje v kopané, společné výlety a exkurze se-

niorů, dětí a mládeže. Hned začátkem září odjeli 

mladí fotbalisté Meziboří a Saydy společně na 

tradiční turnaj v kopané do italského Sogliana 

al Rubicone, jejich dalšího partnerského města.

Ve čtvrtek 27. srpna 2015 proběhla v Saydě 

velkolepá oslava 20. jubilea partnerství Me-

ziboří a Saydy, samozřejmě také bez dotace. 

Z Meziboří přijela nejen delegace představi-

telů města a euroregionu, ale také plný auto-

bus seniorů. Oba starostové, Petr Červenka 

a Volker Krönert spolu s předsedou místního 

spolku Volkmarem Herklotzem vysoce ocenili 

dosavadní vynikající spolupráci, která již dávno 

nespočívá jen v setkávání nejvyšších zástupců 

měst, ale především v běžném setkávání jejich 

obyvatel na nejrůznějších akcích. Společně pak 

oba starostové narazili sud freiberského piva, 

který Sayda svým hostům na tomto příjemném 

a veselém večeru věnovala.

Petr Červenka, Volker Krönert



21

ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Das Interesse für die erzgebirgische Natur, ihren Schutz und 

ihrer Präsentation verbindet nicht nur die Städte Most und 

Schlettau, sondern viele weitere Partner in der Euroregion. 

Diese beiden Städte möchten gemeinsam den Bewohnern 

des Erzgebirges die erzgebirgische Fauna in Form eines 

Arboretums diesseits und jenseits der Grenze vorstellen 

und  auch  Kindern vermitteln, die sich für die Natur 

interessieren. Der Naturschutz der gemeinsamen  erzge-

birgischen Heimat und die aktive Beschäftigung der Kinder 

ist in den Moster Schulen gut entwickelt, auch mit Hilfe 

des Ökologischen Zentrums in Most. In der vorbereiteten 

Zusammenarbeit spielt die bekannte ökologische Einrich-

tung Grüne Schule Grenzlos“ in Zethau eine wichtige Rolle. 

Der Geschäftsführer der Euroregion und die Direktorin des 

Ökologischen Zentrums „Most für Erzgebirge“ Frau Ing. 

Milena Vágnerová haben dieses Freizeitzentrum in Zethau 

besucht, dessen Geschäftsführer Christoph Weidensdorfer 

sich zu der künftigen Zusammenarbeit äußerte, besuchte 

schon auch die Stadt Most und beriet mit ihren Vertretern. 

Er unterbreitete auch seine Aktivitäten zu dem Projekt.

Am 17. September 2015 besuchten die Leiterin der 

Abteilung „Entwicklung und Förderungen“ Frau Ing. Iva 

Mazurová und Frau Ing. Linda Vreštiaková aus der Abtei-

lung Förderungen der Stadt Most auf Einladung des neuen 

Bürgermeisters Conny Göckeritz, und in Begleitung des 

Geschäftsführers der Euroregion Krušnohoří, Schlettau. 

Gemeinsam wurde die Beteiligung der Stadt Schlettau in 

das Vorhaben besprochen, aber sie machten sich in darüber 

hinaus mit der reichen Geschichte der Stadt bekannt. Die 

Stadt ist vor allem durch ihre schönes Schloss und den 

umfangreichen Schlosspark bekannt, der auch als Arbore-

tum dient. Mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

hat man hier viel Erfahrung. Mit der Partnergemeinde Místo 

und mit der Burg Hasištejn realisierten beide Partner schon 

viele touristische Projekte.

Most – Schlettau -- Most - Schlettau

Zájem o krušnohorskou přírodu, její ochranu a její prezen-

tace spojuje nejen města Most a Schlettau, ale i mnoho 

dalších partnerů v euroregionu. Obě města by chtěla spo-

lečně obyvatelům Krušnohoří na obou stranách představit 

na svém území krušnohorskou faunu ve formě arboreta, 

a také iniciovat jeho oživení prostřednictvím dětí se zájmem 

o přírodu. Ochrana společné krušnohorské přírody a ak-

tivní práce dětí v této oblasti je už na mosteckých školách 

značně rozvinutá i pomocí Ekologického centra v Mostě. 

V připravované spolupráci hraje také velmi důležitou roli 

známé saské volnočasové ekologické zařízení Grüne Schule 

grenzlos - škola bez hranic v Zethau. Jednatel Euroregionu 

Krušnohoří a ředitelka Ekologického centra Most pro Kruš-

nohoří Ing. Milena Vágnerová navštívili v srpnu toto volno-

časové zařízení a jeho jednatel Christoph Weidensdorfer se 

vyslovil kladně k připravované spolupráci, navštívil již také 

Most a jednal s jeho zástupci, a také připraví své aktivity 

v tomto záměru. 

17. září 2015 navštívily Schlettau na pozvání nového sta-

rosty Connyho Göckeritze vedoucí odboru rozvoje a dotací 

Ing. Iva Mazurová a Ing. Linda Vreštiaková  z oddělení 

dotací statutárního města Mostu, doprovázené jednatelem 

euroregionu. Společně dojednali zapojení Schlettau do 

tohoto záměru, ale seznámili se v neformálních rozhovo-

rech i s jeho bohatou historií. Město je známo především 

svým nádherným zámkem a rozlehlým parkem, který slouží 

i jako arboretum. S přeshraniční spoluprací zde mají bohaté 

zkušenosti, s partnerskou obcí Místo a hradem Hasištejnem 

realizovali oba partneři již mnoho turistických projektů.
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Marienberg 6. října 2005. Prostřednictvím 

motta „Kvalita se systémem“ pozval turistický 

svaz Tourismusverband Erzgebirge e.V. do 

Městské haly Marienberg na 182 svých čle-

nů, partnerů, poskytovatelů služeb a rovněž 

dalších multiplikátorů na bilancování dosa-

vadního cestovního roku 2015, a také aby 

zde představil nové projekty a marketinkové 

aktivity pro rok 2016. 

Velkou pozornost byla věnována na tomto 

shromáždění očekávanému jmenování Kruš-

nohoří na listinu UNESCO jako kulturní kra-

jiny Montanregion Krušnohoří, v což všichni 

doufají. V tomto směru již bylo intenzivně 

připravováno mnoho marketinkových aktivit, 

jako například průvodce s atraktivními na-

bídkami nevšedních zážitků, a také App (pro 

chytré telefony).

Také rozvoj nových aktivních nabídek zdejší 

turistiky by měl být posílen, aby turistika byla 

využívána intenzivně po celý rok. Příkladná je 

spolupráce se všemi regiony LEADER v Kruš-

nohoří, v koncepci rozvoje bezbariérových 

turistických tras podle náměru Německého 

turistického svazu pro pěší turistiku. 

Spolu s Veronikou Hiebel, jednatelkou turistic-

kého svazu Tourismusverband Erzgebirge e. 

V., přivítal zemský rada Frank Vogel na tomto 

Dnu turistiky nové členy svazu, kteří budou 

v budoucnu rozvoj turistiky podporovat. 

Doreen Burgold, Tourismusverband Erzge-

birge e.V.

Myšlenky, kvalita a propojení posilují turistiku v regionu – 
Den turistiky Krušnohoří/Erzgebirge 2015
Ideen, Qualität und Vernetzung stärken Tourismus in der Region - 
Tourismustag Erzgebirge 2015

Marienberg, 06.Oktober 2015.  Unter dem 

Motto: „Qualität mit System“ lud der Touris-

musverband Erzgebirge e.V. in die Stadthalle 

Marienberg ein, um vor rund 180 Mitgliedern, 

Partnern, Leistungsträgern sowie Multipli-

katoren eine Bilanz zum bisherigen Reise-

jahr 2015 zu ziehen und um neue Projekte 

& Marketingaktivitäten für  das Jahr 2016 

vorzustellen. 

Besonderen Fokus für das kommende Jahr 

wird die erhoffte Ernennung der „Montanen 

Kulturlandschaft Erzgebirge/Krušnohoří“ 

zum UNESCO –Welterbe darstellen. Hierzu 

werden bereits intensiv entsprechende Mar-

ketingaktivitäten vorbereitet, wie zum Beispiel 

ein Reiseführer mit tollen Erlebnisangeboten 

sowie eine App (für mobile Endgeräte).   

Auch die Entwicklung neuer Aktivangebote 

wird weiter vorangetrieben, um ganzjährig 

den Tourismus in der Region zu stärken. So 

ist beispielsweise in Zusammenarbeit mit 

allen 5 LEADER- Regionen im Erzgebirge 

die konzeptionelle Entwicklung barrierefreier 

Wanderangebote nach den Vorgaben des 

Deutschen Wanderverbandes angedacht. 

Zusammen mit Veronika Hiebl (Geschäfts-

führerin des Tourismusverbandes Erzgebirge 

e.V.) begrüßte Landrat Frank Vogel im Rah-

men des Tourismustages auch neue Ver-

bandsmitglieder, die künftig die touristische 

Entwicklung des Erzgebirges fördern. 

Doreen Burgold, Tourismusverband Erzge-

birge e.V.

Tel.: +49 (0) 3733 188 00-23 

d.burgold@erzgebirge-tourismus.de; 

presse@erzgebirge-tourismus.de
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ÚSPĚŠNÉ PROJKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Ein erfolgreiches Projekt der Bergbau Hoch-

schule Vysoká škola báňská, der Kreiswirt-

schafskammer und der sächsischen Partner 

Geokompetenzzentrum Freiberg und Saxonia 

Freiberg „Perspektive der Standorte nach 

der Förderung der Rohstoffe“ geht weiter. 

Die Partner, die sich in dem vorangegange-

nen Projekt nicht vollständig ergänzten, aber 

dennoch eine sehr gute partnerschaftliche  

Zusammenarbeit knüpften, wollen das Projekt 

fortsetzen. Bei den Beratungen in Freiberg 

und der anschließenden Tagung in der Wirt-

schaftskammer in Most bewerteten sie die 

bisherigen Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit 

und bereiteten gemeinsame Vorhaben im 

Rahmen des gerade genehmigten Programms 

der sächsisch-tschechischen Zusammenar-

beit vor. Die Partner möchten das Leben in 

der gemeinsamen  Bergbauregion verbessern 

und die bisher wenig repräsentierte Region 

touristisch noch attraktiver machen. 

Projekt wird fortgesetzt - Projekt pokračuje

Úspěšný projekt Vysoké školy báňské, Okresní 

hospodářské komory Most a saských partnerů 

Geokompetenz Freiberg a Saxonia Freiberg 

„Perspektivy využití lokalit po těžbě surovin“ 

pokračuje. Partneři, kteří se v realizovaném 

projektu nejen dokonale doplňovali, ale navá-

zali i velmi přátelské vztahy, ve své spolupráci 

nadále pokračují. Na jednání ve Freibergu, 

následném jednání v OHK Most a v sídle spo-

lečnosti Saxonia ve Freibergu zhodnotili tito 

partneři dosavadní výsledky své spolupráce 

a připravili společné záměry do programu 

česko-saské spolupráce. Budou pokračovat 

ve svém úsilí zkvalitnit život ve společném 

hornickém regionu, a také tento dosud málo 

prezentovaný region turisticky zatraktivnit.
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Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

V saském městě Augustusburg se v letošním 

roce chystá již 22. adventní koncert Eurore-

gionu Krušnohoří/Erzgebirge a v jeho přípravě 

se může spolehnout na podporu církevní obce 

St. Petri v Augustusburgu, kde se koncert 

bude konat. 

První rozhovory, kterých se zúčastnil starosta 

Jens BNeubauer a farář Uwe Winkler, zá-

stupkyně sdružení Kulturní prostor Krušno-

hoří-Střední Sasko, česká i saská projektová 

koordinátorka a jednatelka saské části euro-

regionu, přinesly již mnoho dobrých myšlenek.

Nyní je třeba urychleně zpracovat projektovou 

žádost, aby jeho schválení v prvním zasedání 

Lokálního řídícího výboru nic nestálo v cestě. 

Adventní koncert se uskuteční 28. listopadu 

v 16 hod. v kostele St. Petri v Augustusburgu. 

Čtenáři Infopressu jsou již teď srdečně zváni.

Příprava tradičního adventního koncertu 
Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge běží na plné obrátky
Vorbereitung des traditionellen Adventssingens 
der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in vollem Gange

Die Stadt Augustusburg wird in diesem Jahr 

das 22. Adventssingen der Euroregion Erz-

gebirge ausrichten und kann sich dabei auf 

die Unterstützung der Kirchgemeinde St. Petri 

in Augustusburg, wo das Konzert stattfinden 

wird, verlassen.

Erste Beratungsgespräche, an denen Bür-

germeister Jens Neubauer und Pfarrer Uwe 

Winkler, die Vertreterin des Kulturraums 

Erzgebirge Mittelsachsen, die tschechische 

Projektkoordinatorin und die sächsische Ge-

schäftsführerin teilnahmen, brachten bereits 

viele gute Ideen zu Tage.

Nun wird der Antrag erarbeitet, damit einer 

Bewilligung während der ersten Sitzung des 

Lokalen Lenkungsausschusses nichts im 

Wege steht.

Das Adventssingen wird am 28. November,

15:00 Uhr in der Kirche St. Petri in Augustus-

burg stattfinden. Alle Leser der „Infopress“ sind 

schon jetzt herzlich dazu eingeladen.


