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Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce –
stále se hledají dobré projektové záměry
Biologische Vielfalt und partnerschaftliche Zusammenarbeit –
weiterhin gute Projektideen gesucht
V investičních prioritách
• 6d - Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy
a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
a
• 11b - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné
správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (kromě oblastí cestovní ruch, kultura a muzea, vzdělávání, protipožární
opatření)
se nadále hledají dobré projekty spolupráce. Pracovníci
Společného sekretariátu (kontakt@sn-cz2020.eu) vám k
tomu rádi poskytnou další konzultaci.

In den Investitionsprioritäten
• 6d – Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität und des Bodens und Förderung von Ökosystemdienstleistungen, einschließlich über Natura 2000
und grüne Infrastruktur und
• 11b – Verbesserung der institutionellen Kapazitäten
von öffentlichen Behörden und Interessenträgern
und der effizienten öffentlichen Verwaltung durch
Förderung der Zusammenarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der Zusammenarbeit zwischen
Bürgern und Institutionen (nicht im Bereich Tourismus, Kultur und Museen, Bildung, Feuerwehr)
werden weiterhin gute Kooperationsprojekte gesucht.
Das Gemeinsame Sekretariat (kontakt@sn-cz2020.eu)
bietet Ihnen dazu gern eine Beratung an.
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Nové webové stránky Euroregionu Krušnohoří
Neue Internetpräsenz der Euroregion Erzgebirge
Od května letošního roku jsou nové webové stránky Euroregionu Erzgebirge online. Mají nejen nový outfit, ale
prezentují se také dvojjazyčně v němčině a češtině.
Postupně se obsah doplňuje tak, aby měl návštěvník dobrý přehled o přeshraniční činnosti euroregionu a stejně
tak i o podání žádosti o dotační prostředky.
Webové stránky jsou spolufinancovány z FMP programu
Interreg VA EU.

Nach und nach werden die Inhalte vervollständigt, so
dass der Leser einen guten Überblick über die grenzübergreifende Tätigkeit der Euroregion, sowie über die
Antragstellung der Fördermittel bekommt.
Die Internetseite wurde durch den EU-Kleinprojektefonds Interreg – V A kofinanziert.
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Seit Mai dieses Jahres ist die neue Internetseite der Euroregion Erzgebirge
online. Sie kommt nicht nur im neuen Outfit daher, sondern präsentiert
sich auch zweisprachig deutsch und
tschechisch.
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Velká příležitost pro přírodu a
vzdělávání v příhraničí
Schváleno dalších 14 českosaských projektů
Große Chancen für Natur und
Bildung im Grenzgebiet
14 weitere sächsisch-tschechische
Projekte bestätigt
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bude možné
zrealizovat dalších 14 projektů. Tento týden Monitorovací výbor programu na svém zasedání v Karlových Varech
schválil společné česko-saské projekty, které budou podpořeny 12 miliony eur z Evropské unie.
„Spolupráce navzdory hranicím, setkávání lidí – to je cíl,
který chceme Programem spolupráce dosáhnout“, řekl
saský státní ministr Thomas Schmidt. „Projekty, které
byly schváleny, jsou jasnou známkou toho, jak je toto
srůstání regionu důležité pro obyvatele České republiky a Saska“. Jeden ze schválených projektů se zabývá
koncepční protipovodňovou ochranou. Instituce podílející se na projektu „STRIMA II“ svými aktivitami zlepší
prevenci a odvracení škod v obcích v případě katastrofy.
V rámci projektu se bude pracovat na přeshraničních
úkolech protipovodňového rizikového managementu
v příhraniční oblasti Česká republika – Sasko a bude
posílena národní a nadnárodní výměna znalostí. Saský
zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) z Drážďan, ARR Agentura regionálního
rozvoje, spol. s. r. o. z Liberce, spolek Leibnizův institut
pro ekologický územní rozvoj Drážďany (IÖR), Univerzita
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a České vysoké učení technické v Praze projektem v dlouhodobém horizontu usilují o snížení škod způsobených povodněmi na obytných
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budovách, infrastruktuře a životním prostředí. Za tímto
účelem bude vypracován webový informační systém
preventivních stavebních opatření, ekologicko-ekonomická analýza důsledků povodní a komunikační koncept
pro zprostředkování rizika povodní v příhraničí. Tento
projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši
zhruba 1,7 mil. eur.
Kontaktní osoba Frank Meyer
Kontakt Telefon +49 351 564-2050
Telefax +49 351 564-2059
presse@smul.sachsen.de
Drážďany, 5. dubna 2017
Im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik
2014-2020 können weitere 14 Projekte umgesetzt werden. Der Begleitausschuss des Programms bestätigte
die sächsisch-tschechischen Gemeinschaftsprojekte, die
mit insgesamt 12 Millionen Euro von der Europäischen
Union gefördert werden, auf seiner Sitzung in dieser
Woche in Karlovy Vary (Tschechische Republik).
„Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, Begegnungen
der Menschen - das ist das Ziel, das wir mit dem Kooperationsprogramm erreichen wollen“, so Staatsminister
Thomas Schmidt. „Die Projekte, die nun genehmigt werden konnten, sind ein deutliches Zeichen, wie wichtig
den Menschen in Sachsen und Tschechien dieses Zusammenwachsen der Region ist“.
Eines der bestätigten Projekte befasst sich mit konzeptionellem Hochwasserschutz. Die an dem Projekt
„STRIMA II“ beteiligten Einrichtungen verbessern mit
ihren Aktivitäten die Prävention und Schadensabwehr
der Kommunen im Katastrophenfall. Im Projekt wird an
den grenzüberschreitenden Aufgaben des Hochwasserrisikomanagement im Grenzraum Tschechien – Sachsen
gearbeitet und der nationale und transnationale Wissensaustausch gestärkt. Das Sächsische Landesamt für
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) Dresden,

die ARR Agentur für Regionalentwicklung Liberec, das
IÖR Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
e. V. Dresden, die Jan-Evangelista-Purkyně-Universität
Ústí nad Labem und die Tschechische Technische Hochschule in Prag streben mit dem Projekt an, Hochwasserschäden an Wohngebäuden und Infrastruktur langfristig
zu mindern und Umweltfolgeschäden zu verringern.
Dafür werden ein webbasiertes Informationssystem für
die Bauvorsorge, eine umweltökonomische Analyse von
Hochwasserschäden und ein Kommunikationskonzept
zur Vermittlung des Hochwasserrisikos in der
Ihr Ansprechpartner Frank Meyer
Durchwahl Telefon +49 351 564-2050
Telefax +49 351 564-2059
presse@smul.sachsen.de
Dresden, 5. April 2017
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Lokální řídící výbor schválil
celkem 27 projektů
Lokaler Lenkungsausschuss
genehmigte insgesamt 27 Projekte
Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých
projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg
V-A na svém zasedání 24. května 2017 ve Freibergu
obdrželo k rozhodování celkem 28 projektů. Za Centrum
pro regionální rozvoj se zúčastnila Ing. Lenka Klognerová
a za saský správní orgán Yvonne Schönlein. Obě přispěly
svou odborností k odpovědnému rozhodování výboru.
Celkem bylo schváleno 27 projektů, z toho českých za
126 531 eur, saských za 161 856 eur. Jeden saský projekt
nedosáhl stanovenou hranici 50 bodů, a proto nebyl do
rozhodování zařazen. Jeden projekt byl odsouhlasen k
hlasování per rollam. Velký počet schválených projektů
svědčí o dobré práci projektových a finančních manažerek, které s žadateli projekty předem podrobně konzultovaly.
Fond malých projektů, který spravuje a administruje
Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním
programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně
má každá strana euroregionu k dispozici průměrně
230 000 eur. Celkem ještě zbývá v současném programovém období téměř milion a půl 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. Další Lokální řídící výbor se
uskuteční 6. září 2017 v Mostě, projektové žádosti je
třeba podat do 19.7.2017.
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Das Entscheidungsgremium für den Kleinprojektefonds
im Kooperationsprogram Sachsen – Tschechische Republik Interreg V-A bewertete bei seiner Tagung am 24.
Mai in Freiberg insgesamt 28 Projekte. Das Zentrum für
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik wurde
von Frau Ing. Lenka Klognerová vertreten und die sächsische Verwaltungsbehörde von Frau Yvonne Schönlein.
Beide haben mit ihrer Fachkompetenz zur verantwortlichen Entscheidung des Lenkungsausschusses beigetragen. Es wurden 27 Projekte genehmigt, sächsische
Projekte in der Höhe von 161 856 EUR, die tschechischen
für 126 531 EUR. Die Zahl der genehmigten Projekte
zeugen von der guten Arbeit der Projektkoordinatorinnen und Finanzmanagerinnen, die die Projekte vorher qualifizieren.
Der von der Euroregion verwaltete Kleinprojektefonds
ist ein Projekt im Programm Interreg V-A und unter-

stützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Sachsen und Tschechische Republik bis 2020. Jährlich
hat jede Seite der Euroregion in dieser Förderperiode
230 000 EUR zur Verfügung. Insgesamt stehen für diese
Förderperiode noch fast zwei Millionen EUR zur Verfügung
Über die Förderung entscheidet der gemeinsame
tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss mit
insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern und mit
7 Mitgliedern mit Beratungsstimmen. Die erreichten
Projekte wurden in Arbeitsgruppen der Euroregion
bewertet und ihre Stellungnahmen wurden berücksichtigt.
Die Beratung wurde von Frau Luise Zelenková ausgezeichnet gedolmetscht.
Der nächste Lenkungsausschuss findet am 06.09.2017
in Most statt. Projekte sind bis spätestens 19.07.2017 zu
beantragen.

InfoPress

Projektnr.
Číslo projektu

Projekttitel
Název projetku

Antragsteller
Žadatel

Projektpartner
Projektový partner

0183-CZ-10.05.2017

Sůl - koření života / Salz - Gewürz des Lebens

Vernerův mlýn o.p.s.
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Kosten, gesamt
Celkové způsobilé
náklady

Förderung
Dotace
Euro

Stadtverwaltung Lößnitz

12 090,90

10 277,26

0267-SN-28.04.2017 Tage der Begegnung zur traditionellen Bergbaugeschichte anläßlich Stadt Ehrenfriedersdorf
des 5. Sächsischen Bergmanns-, Hütten- und Knappentag in
Ehrenfriedersdorf / Dny setkání v rámci připomenutí tradiční hornické
historie u příležitosti 5. Saského hornického dne v Ehrenfriedersdorfu

Město Podbořany

18 259,85

15 000,00

0269-SN-08.05.2017 25 Jahre Städtepartnerschaft Marienberg - Most in der Euroregion /
25 let partnerství měst Most a Marienberg v Euroregionu

Große Kreisstadt Marienberg

Statutární město Most

13 523,96

11 495,36

0283-CZ-10.05.2017

Společná historie nás spojuje
Die gemeinsame Historie verbindet uns

Obec Třebívlice

Stadt Grünhain-Beierfeld

12 834,31

10 909,16

0285-CZ-05.05.2017

Společné Vánoce / Gemeinsames Weihnachten

Statutární město Most

Große Kreisstadt Marienberg

13 566,90

11 531,86

8 493,15

7 219,17

Stadt Brand-Erbisdorf

19 001,48

15 000,00

0293-SN-02.05.2017 Vorbereitung der Jugendfeuerwehren auf Hochwassergefahrensitua- Landratsamt
tionen / Připrava mladých hasíčů na situace při povodních
Mittelsachsen

Euroregion Krušnohoří

15 009,90

12 758,41

0297-CZ-05.05.2017

Stadt Meziboří

Stadt Sayda

9 348,24

7 946,00

0299-SN-10.05.2017 Verknüpfung der kulturellen Traditionen im Rahmen der Sächsisch –
Tschechischen Zusammenarbeit / Propojení kulturních tradic v rámci
sasko-české spolupráce

Förderverein Kloster
Buch e.V.

Ústecký kraj

16 807,95

14 286,75

0301-SN-05.05.2017 Holz und seine Nutzung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft /
Dřevo a jeho využití v minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Große Kreisstadt
Marienberg

Statuární město Most

13 953,30

11 860,30

0303-SN-05.05.2017 Kultur entdecken in Marienberg und Most
Za poznáním kultury měst Marienberg a Most

Große Kreisstadt
Marienberg

Podkrušnohorské technické
muzeum, o.p.s.

16 967,27

14 422,17

0305-CZ-05.05.2017

Sympozium Chomutov 2017 "Od jezera k moři" /
Symposium Chomutov 2017 „Vom See zur See“

Statutární město
Chomutov

Große Kreisstadt Annaberg

14 950,65

12 708,05

0307-CZ-10.05.2017

Setkání s rodáky z Litvínova-Šumné u pomníku kamarádů z těloČeskojiřetínský spolek
výchovného spolku „Jahn“ padlých v I. světové válce / Das Treffen mit – spolek pro oživení
Landsleuten aus Oberleutensdorf /OT Rauschengrund beim Denkmal Krušnohoří
der im ersten Weltkrieg gefallenen Kameraden aus dem Turnverein
„Jahn“

Heimatgeschichtsverein
Rechenberg- Bienenmühle e.V.

5 419,38

4 606,47

0309-SN 02.05.2017

Eine Märchentruhe voll mit tschechischen Schätzen / Pohádková
truhla plná českých pokladů

Große Kreisstadt
Annaberg

Statutární město Chomutov

17 909,97

15 000,00

0311-CZ-05.05.2017

Výměna zkušeností při dobývání nerostného bohatství / Erfahrungsaustausch bei der Förderung der Bodenschätze

Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

Große Kreisstadt Marienberg

8 130,29

6 910,75

Kul(T)our-Betrieb
des Erzgebirgskreises,
Baldauf Villa

Nadace St. Joachim

18 090,29

15 000,00

0287-SN-20.04.2017 Internationaler Kinder- und Jugendaustausch (Ferienprogramm) /
Mezinárodní výměnný pobyt dětí a mládeže (prázdninový program)

Kinder- und Jugendverein Město Podbořany
Ehrenfriedersdorf e.V.
(KJVE e.V.)

0289-CZ-09.05.2017

Město Jirkov

15 let partnerství města Jirkova a Brand - Erbisdorfu / 15 Jahre
Partnerschaft mit Jirkov und Brand-Erbisdorf

Oslavy 50.výročí ZŠ a 60.výročí kopané /Feierlichkeiten des
50. Jubiläums der Schule und 60. Jubiläum des Fußballs

0323-SN-09.05.2017 LeseTour „Schatten über dem ERZgebirge!“ / LeseTour „Stíny nad
Krušnými horami!“
0329-SN 28.04.2017

Gelebte Städtepartnerschaft - von Bürger zu Bürger / Živé partnerství Stadt Sayda
měst - od občana k občanu

Město Meziboří

13 899,00

11 814,15

0331-CZ-05.05.2017

Jubiläumsfest – 25 Jahre der Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Statutární město
Most und der Stadt Marienberg / Oslavy 25. výročí partnerství měst Chomutov
Mostu a Marienbergu

Große Kreisstadt Marienberg

15 338,10

13 037,38

10 642,70

9 046,29

0335-SN-21.04.2017 Städtefreundschaft Stollberg-Obrnice /
Přátelství měst: Stollberg-Obrnice

Stadt Stollberg

Obec Obrnice

0337-SN-10.05.2017 Mit Sport zur Freundschaft ohne Grenzen - „Das Wiedersehen“ /
Přátelství bez hranic díky sportu -„Shledaní“

Stadt Mittweida

Město Česká Lípa

7 393,10

6 284,13

0339-SN-10.05.2017 Senioren - Begegnungen ohne Grenzen "Das Wiedersehen" / Senioři
– Setkání bez hranic „Shledání“

Stadt Mittweida

Město Česká Lípa

11 120,00

9 452,00

0341-CZ-09.05.2017

Přátelství do budoucna / Freundschaft für dieZukunft

obec Radonice

Gemeinde Crottendorf

8 892,90

7 558,96

0345-SN 28.04.2017

Wir wollen uns besser kennenlernen / Chceme se lépe poznat

Stadt Sayda

Město Meziboří

9 667,80

8 217,62

0347-CZ-05.05.2017

Želina / Svatovavřinecké léto v Želině
Sommer des Hl. Laurentius in Seelau

Obec Rokle

Erhaltung erzgebirgischer
Lebensweise e. V., Tannenberg

8 013,45

6 811,43

0349-CZ-09.05.2017

Vejprty a Bärenstein společně 2017 / Vejprty und Bärenstein
gemeinschaftlich 2017

Město Vejprty

Gemeinde Bärenstein

19 928,40

15 000,00

0351-CZ-05.05.2017

„Výměnný pobyt žáků partnerských škol Lunzenau - Libochovice – 5.
ročník“ / "Austauschaufenthalt der Schüler der Partnerschulen
Lunzenau-Libochovice - 5. Jahrgang"

Město Libochovice

Stadt Lunzenau

4 981,50

4 234,27

CZ

152 496,50

126 531,59

SN

191 738,24

161 856,35

CELKEM

344 234,74

288 387,94
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Euroregiony v
Lichtenštejnském paláci
Euroregionen
im Palais Lichtenstein
Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze oslavila páté výročí svého vzniku. Při této příležitosti pozval 23. května 2017 ministerský předseda Svobodného
státu Sasko Stanislav Tillich do Lichtenštejnského paláce
v Praze na setkání a recepci přátele česko-saské přeshraniční spolupráce. Zúčastnila se ho celá saská vláda, která
zde zorganizovala své výjezdní zasedání a pozvání přijal
i předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Za
náš euroregion se zúčastnil jeho předseda Jiří Hlinka
a jednatel František Bína a za německou stranu jeho
jednatelka Beate Ebenhöh. Rozloučili jsme se s první
vedoucí Kontaktní kanceláře Stefanie Rehm, která se o
jeho vznik velmi zasloužila.
Kontaktní kancelář se za dobu své existence stala
výkladní skříní Saska v České republice. Prezentuje zde
mnohostrannost Svobodného státu Sasko ve všech oblastech, podporuje společenskou angažovanost spolků
a institucí, napomáhá při navazování vztahů, a rovněž
je aktivní v oblasti hospodářství a turistiky. Úkolem
kanceláře je také iniciovat nové projekty. Euroregiony
oceňují především její snahu o prohlubování dosavadní
velmi úspěšné česko-saské spolupráce.
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Das Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag
feierte sein fünfjähriges Bestehen. Anlässlich dieses
Jubiläums lud der Ministerpräsident des Freistaates
Sachsen, Herr Stanislav Tillich, am 23. Mai 2017 in
das Palais Lichtenstein in Prag zum Empfang und zum
Treffen der Freunde der sächsisch – tschechischen Zusammenarbeit ein. An der Veranstaltung nahm das gesamte sächsische Kabinett teil, das hier seine Sitzung
durchführte. Die Einladung wurde auch vom Premierminister der tschechischen Regierung Herr Bohuslav
Sobotka angenommen. Unsere Euroregion wurde vom
tschechischen Vorsitzenden Herrn Jiri Hlinka und den
beiden Geschäftsführern Beate Ebenhöh und Frantisek
Bina vertreten.

Die erste Leiterin des Verbindungsbüros, Frau Stefanie
Rehm, die sich sehr um das Büro verdient gemacht hat,
wurde offiziell verabschiedet.
Das Verbindungsbüro ist das Schaufenster Sachsens in der
Tschechischen Republik. Es präsentiert direkt vor Ort die
Vielfältigkeit des Freistaates Sachen im Bildungs- und im
Jugendbereich, in Kultur, Wissenschaft und Umwelt, beim
gesellschaftlichen Engagement von Verbänden und Institutionen, beim Knüpfen von Netzwerken sowie im wirtschaftlichen und im touristischen Bereich, neue Kontakte
zu vermitteln, gemeinsame Projekte zu initiieren.
Die Euroregionen schätzen vor allem seine Bestrebung
für die ständige Vertiefung der bisherigen sehr erfolgreichen Zusammenarbeit ein.

InfoPress

■

02-2017

Členská schůze Euroregionu
Erzgebirge
Mitgliederversammlung
der Euroregion Erzgebirge
Dva velké zemské okresy, Krušnohoří a Střední Sasko
spolu se Spořitelnou Středního Saska vyslalo své zástupce, zemské rady Franka Vogela, Matthiase Damma
a ředitelku pobočky spořitelny Margittu Görtz na první členskou schůzi Euroregionu Erzgebirge v roce 2017.
Téma jednání byla prezentace výsledků kontroly účetnictví a schválení práce představenstva a jednatelky v
plnění rozpočtu za rok 2016, a rovněž byly schváleny
první výsledky zpracování rozvojové strategie Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří, na které se aktivně podílely
jeho odborné komise.
Další téma byly oslavy u příležitosti 25. jubilea trvání euroregionu, a také bylo přijato usnesení ohledně udělení
Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v roce 2017.
Die zwei großen Landkreise Erzgebirge und Mittelsachsen
und die Sparkasse Mittelsachsen entsandten ihre Vertreter, die Herren Landräte Matthias Damm und Frank
Vogel sowie die Abteilungsdirektorin der Sparkasse Götz
zur 1. Mitgliederversammlung der Euroregion Erzgebirge 2017.
Die Themen der Beratung waren die Vorstellung der
Ergebnisse der Rechnungsprüfung und die Entlastung
des Vorstandes und der Geschäftsführerin vom Haushalt
2016 sowie die ersten Ergebnisse zur Erarbeitung einer
Strategie für die Euroregion Erzgebirge, an der die Facharbeitsgruppen aktiv teilnehmen.
Weitere Themen waren die Jubiläumsveranstaltung
anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Euroregion
Erzgebirge und der Beschluss zu den Preisträgern des
Preises der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří 2017.

Valná hromada Euroregionu
Krušnohoří v Chomutově
Vollversammlung der Euroregion
Krušnohoří in Chomutov
Místem jednání valné hromady se stalo 31. března 2017
chomutovské divadlo. Vlastnímu zasedání valné hromady předcházelo krátké jednání rady, která projednala
výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru, seznámila se s navrženými velkými projekty do Monitorovacího výboru a předběžně se zabývala prvními návrhy na
Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční
spolupráci. K tomu pověřila rada svou komisi pro kulturu
a mládež, která připraví konkrétní návrhy Ceny i s prioritami. Valná hromada se v úvodu seznámila s podrobnou
zprávou o činnosti za rok 2016 a předseda euroregionu,

Ing. Jiří Hlinka, uvedl úkoly, které si euroregion vytýčil
pro letošek. Zprávu revizní komise přednesla Ing. Mikovcová a výsledek hospodaření za rok 2016 přednesl
Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Pokračoval
pak návrhem vyrovnaného rozpočtu na rok 2017 v
celkové výši 5 567 500 Kč. Ing. Pípal, starosta Dubí, informoval přítomné o pomoci Ústeckého kraje oběma
euroregionům. Valná hromada jednomyslně schválila
jak zprávu revizní komise, tak i výsledek hospodaření
za rok 2016 a návrh rozpočtu roku 2017. K 31.3.2017
má Euroregion Krušnohoří 114 členů, z toho 76 obcí a
38 organizací. Valná hromada dále dovolila jednoho
nového člena rady, který byl podle stanov dosud pouze prozatímně kooptován. Po jednomyslném zvolení se
řádným členem rady euroregionu stal Mgr. Jan Mareš,
náměstek primátora Chomutova. Ing. Hlinka se jménem
euroregionu rozloučil s odstoupivším členem rady MUDr.
Marianem Bystroněm. Práci euroregionu na závěr ocenila starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Po jednání měli
účastnící letošního zasedání opět dostatek možností k
neformálním rozhovorům a předávání zkušeností v příjemném a důstojném prostředí.
Tagungsort der Vollversammlung war am 31. März 2017
das Theater in Chomutov. Vor der Vollversammlung fand
eine kurze Ratssitzung statt. Man beschäftigte sich mit
den Ergebnissen des Lokalen Lenkungsausschusses,
machte sich mit den vorgeschlagenen Großprojekten in
den Begleitausschuss und vorläufig beschäftigte man
sich auch mit den ersten Vorschlägen des Preises der Euroregion für die ausgezeichnete grenzüberschreitende
Zusammenarbeit. Dazu hat der Rat seine Arbeitsgruppe
Schulen/Kultur/Jugend beauftragt, die konkreten Vorschläge mit den Prioritäten vorzubereiten.

Die Vollversammlung machte sich am Beginn mit dem
ausführlichen Jahresbericht 2016 bekannt und der
Vorsitzende der Euroregion, Herr Ing. Hlinka stellte die
die bevorstehen Aufgaben der Euroregion vor. Den Prüfungsbericht trug Frau Ing. Jana Mikovcová vor und den
Finanzstand des Jahres 2016 Herr Ing. Karel Honzl. Er
führt seinen Auftritt mit dem Haushaltsgleichgewicht
mit einem Volumen von 5 567 500 Kronen 2017 fort.
Zum 31.03.2017 hat die tschechische Seite der Euroregion 114 Mitglieder, davon 76 Selbstverwaltungen und
38 Organisationen. Die Vollversammlung wählte einen
neuen Ratsherrn, der nach der Satzung bis zur Vollversammlung nur kooptiert wurde. Nach der eindeutigen
Wahl wurde das neue Mitglied des Rates der Euroregion Krušnohoří Herr Mgr. Jan Mareš, stellvertretender
Oberbürgermeister von Chomutov. Herr Ing. Hlinka verabschiedete dann das Mitglied des Rates, Herrn MUDr.
Marian Bystroň. Die Arbeit der Euroregion zum Schluss
schätzte die Bürgermeisterin von Vejprty Frau Jitka
Gavdunová ein. Nach der Beratung der diesjährigen
Vollversammlung hatten die Teilnehmer wieder genug
Möglichkeiten in einem angenehmen Milieu zu inoffiziellen Gesprächen und zum Erfahrungsaustausch.
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Rada na zámku
Ratssitzung im Schloss
Rada Euroregionu Krušnohoří se tentokrát sešla 28.
dubna 2017 na oblíbeném zámku Červený Hrádek v
Jirkově. Když zámek procházel rekonstrukcí, usiloval
tehdejší předseda Euroregionu Krušnohoří, jirkovský místostarosta Jiří Leitner, aby zde měl euroregion své sídlo.
Sice k tomu nedošlo, ale zámek se stal místem častých
jednání komisí euroregionu i rady.
Na svém jednání se rada zabývala přípravou nadcházejícího Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů,
návrhy Ceny Euroregionu Krušnohoří, jubilea 25 let euroregionu, schválenými velkými projekty a problematikou vzdělávání.
Velmi podrobně se rada zabývala projekty z oblasti
mládeže a kultury, které posuzovala její odborná komise
25.4. právě zde. Využila přítomnosti předsedy komise
Václava Hofmanna, který stanoviska komise vysoce
profesionálně okomentoval. Po delší diskusi se rada
se stanovisky komise shodla. Rada se poté seznámila
s dosavadními pěti návrhy na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci a rozhodla se k nim vrátit na

svém příštím jednání v Brandově 26. května, protože
do 22. května je možné ještě nové návrhy podávat.
Poté diskutovala o schválených velkých projektech
a vyjádřila nespokojnost s tím, jak rychle jsou prostředky
vynakládány a na mnohé projekty nezbývají. Pro euroregion je prioritou vzdělávání. Jeho začlenění do struktury
komisí euroregionu bylo důležitým bodem zasedání.
Jednateli bylo uloženo, aby zjistil zájem na saské straně
a podle toho bude vytvořena buď samostatná komise či
subkomise v komisi pro kulturu a mládež.
Závěr jednání patřil exkurzi v zámku, především právě
rekonstruovanému rytířskému sálu. Exkurzí provázeli
starosta Jirkova Radek Štejnar, člen rady euroregionu,
a ředitel zámku Bedřich Fryč.
Der Rat der Euroregion Krušnohoří traf am 28. April
2017 im beliebten Schloss Červený Hrádek (Rotenhaus)
in Jirkov. Als das Schloss saniert wurde, bemühte sich
der damalige Vorsitzende der Euroregion, Vizebürgermeister von Jirkov, dass dort die Euroregion ihren Sitz
hätte. Trotzdem es nicht dazu kam, wurde das Schloss
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häufiger Tagungsort der Arbeitsgruppen und des Rates.
Auf der Tagesordnung hatte der Rat die Vorbereitung der
nächsten Sitzung des Lenkungsausschusses des Kleinprojektefonds, die Vorschläge des Preises der Euroregion, das 25 Jubiläum der Euroregion, mit genehmigten
Großprojekten und der Problematik Bildung.
Sehr ausführlich beschäftigte sich der Rat mit den
Projekten im Bereich Kultur und Jugend, die von der
Arbeitsgruppe bereits bewertet wurden. Herrn Václav
Hofmann kommentierte diese Stellungnahmen der Arbeitsgruppe sehr professionell. Nach längerer Diskussion stimmte der Rat zu.
Dem Rat wurden fünf Vorschläge für die Verleihung des
Preises der Euroregion vorgelegt. Die Vorschläge werden
zur nächsten Beratung in Brandov am 26. Mai behan-

delt. Danach wurde über Großprojekte diskutiert. Der
Rat ist unzufrieden, dass die Mittel so schnell gebunden
sind und für viele weitere Vorhaben nicht reichen.
Für die Euroregion ist eine der Prioritäten die Bildung.
Ihre Eingliederung in die Struktur der Euroregion wurde deshalb auch ein wichtiger Punkt der Sitzung. Dem
Geschäftsführer wurde aufgetragen auf der sächsischen
Seite das Interesse dazu zu erfahren und je nach dem
Ergebnis soll entweder eine selbständige Arbeitsgruppe
gebildet, oder eine Subarbeitsgruppe in der Arbeitsgruppe Schulen/Jugend/Kultur gebildet werden.
Am Schluss der Sitzung fand eine Führung unter Leitung
vom Bürgermeister von Jirkov, Ratsherr der Euroregion
Herr Radek Štejnar und dem Leiter des Schlosses Herr
Fryč statt.
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Rada v Brandově Ratssitzung in Brandov
Na pozvání starosty Brandova Jiřího Mooze se rada sešla
26. května 2017 v této obci. Jako hosté se jednání rady
zúčastnila starostka Hory Sv. Kateřiny Hana Řebíková
a pozvání přijal i místostarosta Obrnic Stanislav Zaspal.
Rada přijala na začátku svého jednání návrhy města
Mostu na změny v komisích. Do sportovní komise byla
zvolena Lenka Srbková, referentka sportovní činnosti
Magistrátu města Mostu a do dopravní komise nastoupí
Ing. Jaroslav Mareš – vedoucí Odboru správních činností
Magistrát města Mostu.
Velmi podrobně se rada zabývala výsledky rozhodování
Lokálního řídící výboru Fondu malých projektů, za který
cítí, jako jeho správce, velkou odpovědnost. Předseda
Euroregionu Krušnohoří Ing. Hlinka konstatoval, že výsledky plně odpovídají stanoviskům odborných komisí.
Důležitým bodem jednání byl návrh na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.
Rada se přiklonila k návrhu německé strany a cenu obdrží
Petr Fišer a Heinz Lohse, představitelé dvou dlouhodobě
spolupracujících spolků. Jsou to Českojiřetínský spolek –
spolek pro oživení Krušnohoří a spolek Heimatgeschichts-

verein Rechenberg-Bienenmühle e.V. Cena bude předána
na oslavě 25. jubilea Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
ve Vejprtech 17. června 2017. Na závěr jednání si členové
rady se zájmem prohlédli čerstvě rekonstruovaný kulturní
dům a renovovaný místní kostel. Při procházce Brandovem
ocenili dynamický rozvoj této obce v posledních letech.
Auf Einladung des Bürgermeisters von Brandov Herrn Jiří
Mooz, traf sich der Rat am 26. Mai in dieser Gemeinde.
Als Gäste nahmen an der Beratung die Bürgermeisterin
von Hora Sv. Kateřiny Frau Han Řepíková und Vizebürgermeister von Obrnice Herr Stanislav Zaspal teil. Bereits
zu Beginn akzeptierte der Rat die Vorschläge der Änderungen in den Arbeitsgruppen der Vertreter der Stadt
Most. So wurde Frau Lenka Srbková, Mitarbeiterin im
Bereich Sport im Stadtamt Most, in die Arbeitsgruppe
Sport wurde gewählt, in die Arbeitsgruppe Verkehr tritt
Herr Ing. Jaroslav Mareš aus der Abteilung Verwaltung
des Moster Rathauses in die AG ein.
Ausführlich beschäftigte sich der Rat mit den Ergebnis-

sen des Lenkungsausschusses des Kleinprojektefonds,
weil er eine große Verantwortung dafür empfindet. Der
Vorsitzende der Euroregion Krušnohoří, Herr Ing. Hlinka,
konstatierte, dass die Ergebnisse des Rates mit den Stellungnahmen der Arbeitsgruppen identisch sind.
Ein wichtiger Punkt der Beratung war der Vorschlag für
den Preis der Euroregion für ausgezeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Der Rat schloss sich dem
Vorschlag der deutschen Seite der Euroregion an, gemeinsam Herrn Petr Fišer und Heinz Lohse zu ehren. Gemeinsame Aktivitäten von Petr Fišer (CZ) und Heinz Lohse
(D) beinhalten auch die beiden Vereine, „Georgendorfer
Verein – Verein zur Belebung der Erzgebirgsregion“ und
„Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.“
Der Preis wird zum 25. Jubiläum der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in Vejprty am 17. Juni 2017 feierlich übergeben. Zum Schluss der Tagung besichtigten die Ratsmitglieder das frisch sanierte Kulturhaus und die renovierte
hiesige Kirche. Beim Spaziergang in Brandov schätzten sie
die dynamische Entwicklung der Gemeinde in den letzten
Jahren hoch ein.
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Komise pro kulturu a mládež na zámku
Arbeitsgruppe Schulen/Kultur/Jugend
V příjemném a reprezentačním prostředí zámku Červený
Hrádek v Jirkově 25. 4. 2017 komise podrobně hodnotila
19 z celkem 31 podaných projektů. Jako obvykle jich tato
komise měla ze všech komisí nejvíce. Dva projekty komise nedoporučuje. Dlouhou diskusi vedli členové komise
k návrhům na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří za
uplynulý rok. Do jednatelství euroregionu v Mostě přišly
3 písemné návrhy, ale na jednání navrhla německá
strana ještě další dva.
Důkladně projednávala komise přípravu jubilea
25 let Euroregionu Krušnohoří. Podněty z projednávání
zohlednila pracovní skupina pro přípravu jubilea hned
26. 4. ve Freibergu.
Tak jako ostatní komise, měla by i tato komise připravit své návrhy do připravované rozvojové strategie
společného euroregionu. Důležitým úkolem komise je
připravit návrh na propojení kulturních institucí v obou
částech euroregionu. Písemný návrh předal Wolfgang
Kalus z kulturního sdružení Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen, ale členům komise se zdál málo konkrétní.
Zpracování takového propojení s kontaktní databází a
jeho udržování se ukázalo natolik složité, že se k němu
v září sejde speciální pracovní skupina.
Další záležitost, kterou bylo nutné řešit, byl návrh středních a vysokých škol o zařazení buď do této komise, či
vytvoření nové, speciálně pro oblast vzdělávání. Komise
se prozatím kloní k vytvoření samostatné komise. Rozhodování je ale v kompetenci společného vedení.
Komise ještě připravila tradiční adventní koncert euroregionu, který se tentokrát uskuteční na saské straně
9. prosince 2017.

10

In der angenehmen und repräsentativen Atmosphäre
des Schlosses Červený Hrádek (Rotenhaus) bewertete
die Arbeitsgruppe 19 von insgesamt 31 beantragten
Projekten. Wie gewohnt hatte sie die meisten Projekte zur Bewertung unter allen Arbeitsgruppen. Zwei
Projekte wurden nicht empfohlen. Eine lange Diskussion führten Mitglieder der Arbeitsgruppe über die
Vorschläge des Preises der Euroregion 2017. Aus der
Geschäftsstelle der Euroregion in Most kamen drei
schriftliche Vorschläge, zur Beratung schlug die deutsche Seite noch zwei vor.
Ausführlich beschäftigte sich die Arbeitsgruppe mit der
Vorbereitung des Jubiläum 25 Jahre der Euroregion. Die
bei der Beratung entstandenen Aufgaben berücksichtigt
eine speziell für die Vorbereitung des Jubiläums gebildete Arbeitsgruppe am 26.04. in Freiberg.
Wie andere Arbeitsgruppen, soll auch diese ihre Vorschläge in die vorgesehene Entwicklungsstrategie der
gemeinsamen Euroregion einbringen. Als wichtige
Aufgabe der Arbeitsgruppe wird eine Vernetzung der
kulturellen Institutionen beider Teile der Euroregion
gesehen. Ein weiterer Vorschlag war die Vorschlag
der Bildung einer neuen Arbeitsgruppe der Fach- und
Hochschulen, oder die Eingliederung dieses Bereichs
in diese Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe neigt mehr
zu einer separaten Arbeitsgruppe. Die Entscheidung
ist jedoch in der Kompetenz der gemeinsamen Leitung der Euroregion. Es wurde auch das traditionelle
Adventsingen vorbereitet, das am 9. Dezember 2017
auf der sächsischen Seite stattfinden wird.

InfoPress

■

02-2017

Sportovní komise v Lounech
Arbeitsgruppe Sport in Louny
Poslední jednání sportovní komise se konalo 2. května
2017 v příjemném prostředí Minipivovaru U Letňáku
v Lounech. Toto město je sportem proslavené nejen z
projektů. Na zahájení to uvedl i starosta Loun Radovan
Šabata, který se jednání zúčastnil, což přítomní velmi
ocenili.
Komise se zabývala návrhy tří projektů v oblasti sportu a po podrobném posouzení je doporučila k přijetí.
Důležitým bodem jednání byly záměry komise do rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří. Komise se
shodla, že sportovní hry dvou euroregionů, které se
konaly v loňském roce, by se měly stát tradicí a konat se
střídavě v obou euroregionech. Proto se jednání zúčastnily i zástupkyně Euroregionu Elbe/Labe. Na lounském
jednání byl spolu s nimi dojednán termín společných her
v září, místo konání Drážďany a stanoveny byly druhy
sportu – kopaná, lehká atletika a volejbal. Manažerka Drážďanského sportovního svazu Denise Lehmann
připraví projekt do Fondu malých projektů a návrh rozpočtu a pomůže jí Viera Richter z jednatelství německé
části Euroregionu Elbe/Labe. Obě jednatelství našeho
euroregionu s nimi bude samozřejmě úzce spolupracovat. Podrobnosti her budou dojednány 27. června na
příštím jednání komise v Drážďanech. Námětem dalších
společných her by mohly být zimní sporty.
Komisi opouští Marta Dorňáková z Mostu a místo ní je
navržena Lenka Srbková z mostecké radnice, kde je referentkou sportovních činností. O jejím členství rozhodne
Rada Euroregionu Krušnohoří 26. května v Brandově. Po
delší nemoci se práce v komisi aktivně opět ujal Antonín
Beneš, který je i členem rady euroregionu.
Die letzte Beratung der Arbeitsgruppe Sport fand am
2. Mai 2017 im angenehmen Milieu der Minibrauerei
Am Stadion in Louny statt. Die Stadt ist mit dem Sport
nicht nur wegen der Projekte bekannt. Das führte zu Beginn der Bürgermeister von Louny Herr Radovan Šabata
aus, der an der Beratung teilnahm. Die Arbeitsgruppe
beschäftigte sich mit den drei Projektevorschlägen im
Bereich Sport, die nach einer ausführlichen Beurteilung
alle zur Genehmigung empfohlen wurden. Ein wichtiger
Punkt der Beratung waren Vorhaben der Arbeitsgruppe für die Entwicklungsstrategie der Euroregion. Die
Arbeitsgruppe verständigte sich darauf, dass die im
vergangenen Jahr durchgeführten Sportspiele zweier
Euroregionen eine neue Tradition werden und wechselseitig stattfinden sollen. Deshalb nahmen an der Beratung auch Vertreterinnen der Euroregion Elbe/Labe teil.
Bei der Louner Beratung wurde mit ihnen der Termin der
gemeinsamen Spiele in September vereinbart, sowie
der Veranstaltungsort in Dresden und die Sportarten
festgestellt. Es sind Fußball, Volleyball und Leichtathletik. Die Managerin des Stadtsportbundes Dresden e.V
Frau Denise Lehmann bereitet ein Projekt im Kleinpro-

jektefonds vor und wird von Frau Viera Richter aus der
Geschäftsstelle der Euroregion Elbe/Labe unterstützt.
Die beiden Geschäftsstellen unserer Euroregion werden
mit ihnen zusammenarbeiten. Details werden bei der
nächsten Beratung der Arbeitsgruppe in Dresden am
27. Juni besprochen. Ein weiteres Vorhaben der gemeinsamen Spiele kann der Wintersport sein.

Frau Marta Dorňáková aus Most wurde aus der Arbeitsgruppe entlassen und dafür Frau Lenka Srbková vom
Moster Rathaus vorgeschlagen. Über ihre Mitgliedschaft
entscheidet der Rat der Euroregion Krušnohoří am 26.
Mai in Brandov. Nach einer längeren Krankheit begann
Herr Antonín Beneš, Ratsherr der Euroregion, wieder
aktiv mit der Tätigkeit in dieser Arbeitsgruppe.
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Komise pro životní prostředí a regionální plán
Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung

Tentokrát si naplánovala komise jako téma ochranu
přírody v Krušných horách. Předseda německé části komise Gernd Dalke proto pozval členy komise
11. května 2017 do centra ochrany přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörflu, místní části obce
Schlettau. Toto centrum je v euroregionu známé
z četných velkých i malých projektů, v živé paměti
jsou oblíbené zdejší ekokempy a vzdělávací akce. Vedoucí Naturschutzzentrum Erzgebirge Claudia Pommer informovala podrobně o jeho současných aktivitách. Centrum je zapojeno do velkého česko-saského
projektu Pestrý-Bund v programu Interreg V-A,
projektovým partnerem je Schola Humanitas. Dále
je zapojeno do mnoha dalších vzdělávacích projektů
i do konkrétních prací na ochranu přírody a připravuje nový projekt s Podkrušnohorským zooparkem
v Chomutově. Po aktualitách z programu Interreg
V-A se komise zabývala svými dalšími záměry, které
by měly doplnit připravovanou rozvojovou strategii
euroregionu. Předseda české části komise Dr. Jiří
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Roth navrhl analýzu dosavadních projektů v oblasti
životního prostředí se stanovením priorit a německá
strana navrhla do příštích jednání zařadit problematiku lesů a zvěře. Dalšími náměty jsou také využití
odpadů jako alternativních paliv, naučné stezky,
spolupráce botaniků. Komise se sejde v srpnu v chomutovské ZOO a v listopadu pak na německé straně.
Závěr jednání patřil detailní exkurzi v centru ochrany
přírody Naturschutzzentrum Erzgebirge v Dörflu.
Thema der Beratung war der Naturschutz im Erzgebirge.
Der Vorsitzende des deutschen Teiles der Arbeitsgruppe,
Herr Gerd Dalke lud daher die Mitglieder am 11. Mai
2017 ins Naturschutzzentrum Erzgebirge nach Schlettau, Ortsteil Dörfel ein. Das Naturschutzzentrum ist der
Euroregion durch viele große und kleine Projekte in
guter Erinnerung, vor allem die beliebten Ökocamps
und andere Umweltbildungsmaßnahmen. Die Leiterin des Naturschutzzentrums, Frau Claudia Pommer

informierte ausführlich über die gegenwärtigen Aktivitäten des Zentrums, das in das deutsch-tschechische
Großprojekt Pestrý-Bund im Programm Interreg V-A mit
dem tschechischen Projektpartner Schola Humanitas
eingebunden ist.
Ein weiteres Projekt zur konkreten Arbeit im Naturschutz wird mit dem Tierpark in Chomutov vorbereitet.
Neben den aktuellen Informationen zum Programm Interreg V-A beschäftigte sich die Arbeitsgruppe mit künftigen Vorhaben, die in die geplante Entwicklungsstrategie der Euroregion einfließen sollen. Als Themen für
die weiteren Beratungen in diesem Jahr wurde vom
Vorsitzenden der tschechischen Seite der Arbeitsgruppe,
Herr Dr. Jiří Roth eine Analyse der bisherigen Projekte
im Bereich Umwelt vorgeschlagen. Die deutsche Seite
machte für die kommende Beratung die Forstwirtschaft
und die Wildhege zum Thema. Weitere Themen werden
die Nutzung des Abfalls als alternative Brennstoffe, Errichtung von Lehrpfaden und die Zusammenarbeit der
Botaniker sein.
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Komise pro hospodářství a turistiku v Chomutově
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus in Chomutov

Tato důležitá komise se dne 15.5.2017 sešla v sídle chomutovské OHK a hodnotila projekty pro Lokální řídící
výbor Fondu malých projektů a připravila své náměty
do rozvojové strategie euroregionu. K hodnocení měla
tentokrát 6 projektů, které posuzovala velmi pečlivě.
Všechny projekty doporučila, ale dva bez priority.
Pro rozvojovou strategii se komise vrátila k námětu z
minulého jednání a navrhuje přeshraniční provázanost
turistických organizací, výměnné pobyty učňovských
škol a pravidelné zpravodajství o hospodářských údajích
na obou stranách hranice. Toto zpravodajství by mělo
navázat na předchozí projekt Nové výzvy, který podchytil statistické údaje o hospodářském vývoji v euroregionu, ale zamýšlené zpravodajství by mělo být soustavně
aktualizováno. Ke konkrétnímu zpracování se sejde za
měsíc v Chomutově užší skupina komise složená z hospodářských komor, saských okresů a Ústeckého kraje.
Ředitelka OHK Chomutov, Ing. Ivana Košanová, seznámila komisi s návrhem dvou projektů. Členové komise
se živě zajímali o oslavu jubilea Euroregionu 17. června
ve Vejprtech/Bärensteinu a o udělení Ceny za vynikající
přeshraniční spolupráci, která je s ní spojena. Jednání
komise se zúčastnila nová zástupkyně OHK Most, její
ředitelka Ing. Jiřina Pečnerová a Ing. Janu Nedrdovou
z Krajského úřadu Ústeckého kraje zastoupil její kolega
Lukáš Vostrý. Další jednání komise je plánováno 28. srpna 2017 na saské straně.
Die Handelskammer Chomutov war am15.05.2017
Beratungsort für diese Arbeitsgruppe. Die Mitglieder
bewerteten Projekte für den Lenkungsausschuss des
Kleinprojektefonds und stellten ihre Vorhaben für die
Entwicklungsstrategie der Euroregion vor. Als Thema

für die Entwicklungsstrategie der Euroregion schlägt
die Arbeitsgruppe „Wirtschaftsstandort Euroregion
Erzgebirge“ vor. Ziel ist die grenzüberschreitende
Vernetzung der Institutionen, die am Wirtschaftsentwicklungsprozess beiderseits der Grenze beteilig sind
und die Erarbeitung einer gemeinsamen Plattform für
die Präsentation der wirtschaftlichen Potenziale der
Euroregion sowie die Vernetzung dieser Plattform mit
den regionalen Einrichtungen. Zur konkreten Erarbeitung der Themen wird eine kleine Arbeitsgruppe aus
den Vertretern der Kammern, den Wirtschaftsfördereinrichtungen den sächsischen Landkreisen und dem
Bezirk gebildet. Die Leiterin der Handelskammer Cho-

mutov, Frau Ing. Ivana Košanová, machte die Arbeitsgruppe mit zwei Projekten bekannt.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe interessierten sich
sehr für das Jubiläum der Euroregion am 17. Juni in
Vejprty/Bärenstein und für die Verleihung des Preises
der Euroregion für ausgezeichnete grenzüberschreitende Zusammenarbeit, der mit dem Fest verbunden
wird. An der Beratung der Arbeitsgruppe nahm die
neue Leiterin der Kreishandelskammer Most, Frau Ing.
Jiřina Pečnerová teil, Frau Ing. Jana Nedrdová wurde
von ihrem Kollegen Herrn Lukáš Vostrý vertreten. Die
nächste Beratung der Arbeitsgruppe wird am 28. August 2017 auf sächsischer Seite stattfinden.
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Sociální komise v chráněné dílně diakonie
Arbeitsgruppe Soziales in der Werkstatt der Diakonie

Tentokrát se sociální komise sešla 18. května 2017 na
pozvání zástupce zemského rady Jörga Höllmüllera a
jednatele chráněné dílny Diakonie Döbeln pana Richtra
v chráněné dílně Roßweiner Werkstätten, patřící Diakonii Döbeln e.V., ve městě Hartha. Tato chráněná dílna
patří mezi nejúspěšnější v Sasku. Komise se o tom hned
na začátku svého jednání přesvědčila na obsáhlé exkurzi, na které členy komise provázel pan Richter a opět
výklad výborně tlumočil Mgr. Blahoslav Číčel z Diakonie
Most. Komise poté vyslechla od obou jednatelů aktuální
informace o programu Interreg V-A a kladně ohodnotila
projektovou žádost spolupráce seniorů pro rozhodování
Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů. Podle
usnesení z posledního jednání se podrobně zabývala
problematikou drogové závislosti, kterou z pohledu saské strany představili saští kolegové Creutz a Gröll. Komise se také zabývala návrhy svých projektových námětů
do rozvojové strategie euroregionu. Po živé diskusi se na
návrh předsedy německé části komise Franka Reißmanna shodla na tématu „Žít, pracovat a bydlet v Euroregi-
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onu“. Na konkrétním zpracování problematiky životních
podmínek, přeshraničního zaměstnávání a bydlení se
sejde úzká pracovní skupina. Sociální komise, která se
občas schází zcela neformálně se svým českým předsedou Ing. Karlem Giampaolim se shodla na společné
účasti na jubileu euroregionu 17.6.2017 ve Vejprtech/
Bärensteinu.
Die Arbeitsgruppe traf sich am 18. Mai auf Einladung des
2. Beigeordneten des Landkreises Mittelsachsen, Herrn
Jörg Höllmüller und dem Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Döbeln, Herrn Richter, in den Roßweiner
Werkstätten der Diakonie Döbeln e.V. in der Stadt Hartha.
Diese Werkstatt gehört zu einer der erfolgreichsten in
Sachsen, davon konnte sich die Arbeitsgruppe bei der
Besichtigung zu Beginn ihrer Beratung überzeugen. Die
Mitglieder wurden von Herrn Richter begleitet, der vom
Fachmann aus der Diakonie Most, Herrn Mgr. Blahoslav
Číčel perfekt übersetzt wurde. Die Arbeitsgruppe hörte

dann von den beiden Geschäftsführern aktuelle Informationen zum Programm Interreg V-A und bewertete
den Antrag der Zusammenarbeit von Senioren für die
Entscheidung des Lokalen Lenkungsausschusses positiv.
Aufgrund des Beschlusses aus der letzten Beratung beschäftigten sich die Mitglieder ausführlich mit dem Problem der Drogenabhängigkeit. Aus Sicht der deutschen
Seite gaben die sächsischen Kollegen Martin Creutz und
Matthias Gröll Einblick in die Thematik. Danach wurden
die Projekte diskutiert, die die Arbeitsgruppe für die
Entwicklungsstrategie der Euroregion Erzgebirge vorstellte. Nach einer regen Diskussion vereinbarte man sich
auf den Vorschlag des Vorsitzenden der deutschen Seite
Herrn Frank Reißmann zum Thema „Leben, arbeiten und
wohnen in der Euroregion Erzgebirge“. Zur detaillierten
Erarbeitung der Problematik der Lebensbedingungen, der
grenzübergreifenden Beschäftigung und des Wohnens
trifft sich ein kleines Team. Die Arbeitsgruppe vereinbarte
die gemeinsamen Teilnahme am Fest der Euroregion am
17.06.2017 in Vejprty/Bärenstein.
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Dobrovolní hasiči z obou stran
hranic pokračují ve spolupráci
Freiwillige Feuerwehren von
beiden Seiten der Grenze
setzen ihre Zusammenarbeit fort
Spolupráce sborů dobrovolných hasičů z obou stran čes
ko-německé hranice, konkrétně z Mostu, Marienbergu,
Hory Sv. Šebestiána a Kalku, se neustále upevňuje
a prohlubuje. Sbory plánují společné služby a výcviky,
což povede nejen k vzájemnému předávání informací,
ale i k efektivnějším společným zásahům na obou
stranách hranice. Jedním z plodů spolupráce bude i několikadenní tábor pro děti a mladé hasiče nebo nákup
nového hasičského vozu pro dobrovolné hasiče v Rudolicích a velitelského záchranného vozu pro jejich kolegy
v Kalku. V Satzungu a Rübenau, které jsou součástí Marienbergu, pak bude vystavěna nová hasičská zbrojnice.
„Realizací projektu se zajistí dodržení bezpečnostních
standardů a dojde k rozšíření možností přeshraničních
zásahů. Tím bude zajištěna pomoc v nejkratším možném
čase, což úzce souvisí s vytvořením pocitu bezpečí. Hasiči z obou zemí společně využívají technické vybavení
a dále pracují na odbourávání jazykové bariéry,“ informovala Linda Vreštiaková z oddělení dotací mosteckého
magistrátu.
Spolupráce probíhá v rámci projektu Pomoc nezná
hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech
Krušných hor, který je podpořen z prostředků Evropské
unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Die Zusammenarbeit der freiwilligen Feuerwehren
beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze, konkret
aus Most, Marienberg, Hora Sv. Šebestiána und Kalek
wir immer stärker und tiefer. Die Mannschaften planen
gemeinsame Dienste und Übungen, was zur gegenseitigen Übergabe von Informationen führt, aber auch
zu effektiven Einsätzen auf beiden Seiten der Grenze.
Ergebnisse der Zusammenarbeit sind ein mehrtätiges
Sommerlager für Kinder der Jugendfeuerwehren oder
der Kauf eines neuen Feuerwehrfahrzeugs für die freiwillige Feuerwehr in Rudolice sowie ein Leitrettungswagen für die Kollegen in Kalek. In Satzung und Rübenau,
Ortsteilen von Marienberg, wird ein neues Spritzenhaus
gebaut.
Dank der Umsetzung des einen grenzübergreifenden
Projektes können die Sicherheitsstandards eingehalten und die grenzüberschreitenden Einsätze erweitert
werden. Die Hilfe wird damit in kürzester Zeit gewährleistet, was eng mit dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zusammenhängt. Die technische Ausstattung wird
von den Feuerwehren aus beiden Ländern genutzt. Zum
weiteren Abbau der Sprachbarriere informierte Frau Die Zusammenarbeit fand im Rahmen des Projektes das aus den Mitteln der Europäischen Union des
Linda Vrestiaková aus der Abteilung Förderungen des „Hilfe kennt keine Grenze – Zusammenarbeit der Europäischen Fonds für Regionalentwicklung geförMoster Stadtamts.
Feuerwehren auf dem Kamm des Erzgebirges“ statt, dert wird.
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Konference projektu ChemMultimodal
Konferenz des Projektes ChemMultimodal

Konference v rámci projektu ChemMultimodal proběhla v hotelu Clarion Congress Hotel 19. dubna
2017 v Ústí nad Labem za účasti třinácti partnerů ze
sedmi evropských zemí, a celkem se jí zúčastnilo 105
odborníků a hostů. Zahájil ji hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a moderoval ji Ing. Jan Sixta.
Vedoucím partnerem projektu je Ministerstvo pro
ekonomiku, vědu a digitalizaci Saska – Anhaltska. Vystoupili zde jeho 2 zástupci, dále i partneři z Rakouska,
Slovenska a v následné diskusi i z Maďarska, Itálie, ale
především zástupci dopravních firem. Představena zde
byla problematika kombinovaných přeprav, růst jejich
podílu a převod dopravy ze silnic na železnici, případně na řeky. Mělo by se podpořit rozšíření počtu kontejnerových vlaků, nové systémy překladišť, vybavení
koridorů pro podporu nebezpečných nákladů. Provoz Anwesend waren insgesamt 105 Experten und Gäste.
na terminálech by měl vést ke snížení emisí skleníko- Die Konferenz wurde vom Bezirkshauptmann Oldřich
vých plynů.
Bubeníček eröffnet und von Herrn Ing. Jan Sixta moderiert. Leadparter des Projektes ist das Ministerium
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des
Die Konferenz im Rahmen des Projektes ChemMul- Landes Sachsen-Anhalt. Seine zwei Vertreter hielten
timodal fand im Clarion Congress Hotel in Ústí nad Reden, auch die Partner aus Österreich und der SloLabem am 19. April 2017, unter Beteiligung von drei- wakei. An der anschließenden Diskussion auch Partner
zehn Partnern aus sieben europäischen Ländern statt. aus Ungarn, Italien und vor allem Vertreter der Spedi-
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tionsfirmen. Die Problematik des kombinierten Transports, des Wachstums des Eisenbahnverkehrs und der
Umverteilung des Schwerverkehrs von den Straßen
auf die Eisenbahn oder auch die Flüsse. Es sollten eine
größere Zahl von Containerzügen unterstützt werden,
sowie neue Systeme der Güterumschlagplätze und
den Ausbau der Korridore für Gefahrguttransporte.
Der Verkehr auf den Terminalen sollte zur Senkung der
Treibhausgase beitragen.
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Dopravní konference v Mostě
Verkehrskonferenz
Aktuální přeshraniční problémy dopravy se staly
náplní posledního jednání společné dopravní komise Euroregionu Krušnohoří.
Vzešel z ní podnět pro Okresní hospodářskou komoru
Most, aby zopakovala někdejší řadu dopravních konferencí s názvem „Česko – saské cesty“. Mostecká komora
proto ochotně podala projekt do Fondu malých projektů, zaměřený na zkvalitnění přeshraniční dopravy,
na informovanost o plánování dopravních staveb a na
řešení vzdělávání řidičů a jejich nedostatku. Po příprav
ných workshopech v Olbernhau a Mostě se dopravní
konference konala 30. března v hotelu Cascade v Mostě.
Zahájili ji předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung a Dipl.
Ing. Roland Richter, viceprezident z chemnitzské komory. O výstavbě dopravní infrastruktury v Ústeckém
kraji referoval Ing. Sosna a Henrik Saske představil plány
dopravní infrastruktury na saské straně. Přeshraniční
doprava je pro obě strany důležitá. Zkušenosti Marienbergu, partnerského města Mostu, představil primátor
Marienbergu André Heinrich. Ocenil iniciativu obyvatel
euroregionu, kteří se zasloužili o obchvat Marienbergu
a Chomutova. Dr. Harald Neuhaus informoval o podpoře
přeshraniční autobusové dopravy a Ing. Jakub Jeřábek
z Ústeckého kraje představil dostupnost hraničních
regionů. Zvyšuje se počet přeshraničních linek, ale jejímu dalšímu rozvoji brání problém mezd řidičů v cizině.
Zatím české autobusové spoje financuje Ústecký kraj,
ale nutná je dohoda, aby každá země hradila náklady
na své straně. Důležitým blokem bylo téma nedostatku kvalifikovaných řidičů a jejich vzdělávání. Podrobně
o něm informoval z pohledu české strany Ing. Jiří Franěk
z Ústeckého kraje a Ing. Zdeněk Gerstner, ředitel reg.
Pracoviště ČESMAD BOHEMIA. Na listopadovém jednání
dopravní komise Euroregionu Krušnohoří se probíralo
také podvodné získávání řidičských průkazů v ČR pro
německé občany, kteří o něj v Německu přišli, a toto
téma Euroregion Krušnohoří na konferenci také zmínil.
Komise euroregionu zjistila, že docházelo k falešným
údajům o povinné délce pobytu v místě, k falešným
důvodům pobytu a ke zneužívání role tlumočníků při
zkoušce. O podvodném získávání řidičských průkazů
ale policie ví a podniká v tomto směru příslušné 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 dopravní konference
jsou projektem OHK Most ve Fondu malých projektů
Euroregionu Krušnohoří v kooperačním programu česko-saské spolupráce Interreg V-A.

Arbeitsgruppe der Euroregion. Es entstand hier ein
Impuls für die Kreishandelskammer Most, die ehemalige Reihe der Verkehrskonferenzen mit dem Namen
Böhmisch-sächsische Wege zu wiederholen. Die Moster
Kammer hat das Projekt im Kleiprojetfonds beantragt,
das Themen wie die Verbesserung des grenzüberschreitenden Verkehrs, Informationen über die geplanten
Verkehrsbauten unterstützt, sowie eine Lösung zur
Ausbildung der Berufskraftfahrer und deren Mangel am
Markt aufgegriffen. Nach den Vorbereitungsworkshops
in Olbernhau und Most fand die Verkehrskonferenz am
30. März im Hotel Cascade in Most statt. Diese eröffneten der Vorsitzender der Kammer in Most Herr Ing.
Rudolf Jung und Herr Dipl. Ing. Roland Richter, Vizepräsident der Chemnitzer Kammer. Über den Aufbau der
Verkehrsinfrastruktur im Bezirk Ústecký kraj informierte
Herr Ing. Sosna und Herr Hendrik Saske stellte die Pläne
der Verkehrsinfrastruktur auf sächsischer Seite vor. Der
grenzüberschreitende Verkehr ist für beide Seiten wichtig. Die Erfahrungen aus Marienberg, die Partnerstadt
von Most ist, stellte der Oberbürgermeister von Marienberg André Heinrich vor. Er würdigte die Rolle der Einwohner der Euroregion, die sich für die Umgehungsstraßen Marienberg und Chomutov eingesetzt haben. Herr
Böhmisch-sächsische Wege aus der Sicht der Euro- Dr. Harald Neuhaus informierte zur die Unterstützung
region Erzgebirge/Krušnohoří
des grenzüberschreitenden Busverkehrs und Herr Ing.
Aktuelle grenzüberschreitende Probleme des Verkehrs Jakub Jeřábek aus dem Bezirk Ústecký kraj stellte die Zuwaren Inhalt der letzten Beratung der gemeinsamen gänglichkeit der Grenzregionen dar. Die Zahl der grenz-

überschreitenden Linien erhöht sich, aber ihre weitere
Entwicklung wird vom Problem der geringen Löhne für
tschechische Busfahrer verhindert. Bis werden die Buslinien vom Bezirk finanziert, aber notwendig wäre eine
Vereinbarung der Kostendeckung in jedem Land. Ein
weiterer Block war das Thema „Mangel an qualifizierten
Fahrern und ihre Ausbildung“. Detailliert informierten
darüber aus tschechischer Sicht Herr Ing. Jiří Franěk aus
dem Bezirk und Herr Zdeněk Gestner, Direktor der Gesellschaft ČESMAD BOHEMIA.
Bei der Beratung der Arbeitsgruppe Verkehr der Euroregion wurde auch der Führerscheintourismus nach Führerscheinentzug wegen Alkohol oder Drogenmissbrauch
angesprochen. Dieses Thema wurde von der Euroregion
in die Konferenz eingebracht. Die Prozedur zum Führerscheinerwerb für Ausländer in der Tschechischen Republik ist jetzt so streng geworden, dass in letzter Zeit
keine unberechtigten Führerscheine an deutsche Bürger
mehr erteilt werden.
Die Vorbereitungsworkshops und die Abschlussverkehrskonferenz sind ein Projekt der OHK Most im
Kleinprojektefonds der Euroregion im Kooperationsprogramm der sächsisch-tschechischen Zusammenarbeit
Interreg V-A .
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Historický vlak na oslavu 25 let Euroregionu Elbe/Labe
Historischer Zug zur Feier von 25 Jahren Euroregion Elbe/Labe
Již 25 let běží na televizní stanici RTL pořad Dobré časy, zlé
časy. Takový titulek patří i Euroregionu Elbe/Labe, který
dne 24. června 2017 bude stejně starý. Taková událost
bude samozřejmě využita k patřičné oslavě. Současně se
zvýší mediální prezentace euroregionu a ten vejde více
ve známost. Tentokrát se ale nepodnikne 24. června cesta
lodí, i když by název euroregionu tomu napovídal. Kolem
Labe, napravo i nalevo, je krásná krajina, která stojí za procestování. Historická parní lokomotiva poveze vlak s 500
hosty z Drážďan přes Ústí n. Labem Českým Středohořím
do Litoměřic a zpět. V Litoměřicích bude cesta přerušena, aby se vytvořil prostor pro kulturní program, oslavné
projevy a oběd. Poté se mohou spolucestující vydat na
prohlídkou města. Litoměřice je jedno z nejaktivnějších
měst v Euroregionu Elbe/Labe se může představit z té své
nejhezčí stránky.
Kromě členů euroregionu jsou pozváni i mnozí aktivní projektoví partneři z regionu. Budou mít během cesty vlakem
i při uměleckém doprovodu čas k intenzivním rozhovorům
a k námětům nových projektů. Mezi zahraničními hosty
bude prezident Asociace euroregionů Kar-Heinz Lamberts, a rovněž generální tajemník této asociace Martin
Guillermo-Ramirez.
Na české i německé straně bude v připraveném kvizu loso-

váno po 100 jízdenkách, aby kromě funkcionářů a projektových partnerů byla dána šance dalším zájemcům, aby se
mohli této slavnosti zúčastnit. Veřejnost bude současně o
euroregionu více informována, protože tisk je již předem
upozorněn a bude jízdu novinářsky doprovázet.
Seit 25 Jahren läuft „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ bei
RTL. Der Titel passt auch für die Euroregion Elbe/Labe,
die am 24. Juni 2017 genauso alt wird. Dieser Anlass
wird selbstverständlich für eine zünftige Feier genutzt.
Gleichzeitig soll jedoch die mediale Präsenz und damit
die Bekanntheit der Euroregion erhöht werden. Deshalb
wird zum Jubiläum am 24. Juni einmal keine Schifffahrt
unternommen, auch wenn der Name der Euroregion
dies nahelegt. Doch es gibt rechts und links der Elbe
auch viel Land, das zu bereisen sich lohnt. Deshalb wird
diesmal ein historischer Dampflokzug mit 500 Gästen
von Dresden über Ústi n.L. bis nach Litoměřice und zurück durch das Böhmische Mittelgebirge fahren.
Die Reise wird in Litoměřice für einige Stunden unterbrochen, um Raum für ein Kulturprogramm, feierliche
Reden und das Mittagessen zu geben. Danach können
alle Mitreisenden an verschiedenen Führungen durch

die Stadt teilnehmen. So kann sich eine der aktivsten
Mitgliedsstädte der Euroregion Elbe/Labe von ihrer besten Seite zeigen. Geladen sind dazu neben Vertretern
der Mitglieder auch viele aktive Projektträger aus der
Region. Während der Fahrt ist - trotz künstlerischer Unterhaltung - viel Zeit für intensive Gespräche und die Geburt neuer Projektideen. Unter den internationalen Gäs
ten werden Karl-Heinz Lambertz, Präsident der AGEG,
sowie Martin Guillermo-Ramirez, Generalsekretär der
AGEG, sein.
Auf deutscher und tschechischer Seite werden jeweils
100 Fahrkarten über ein Quiz verlost, um neben den
Funktionären und Projektträgern allen interessierten
Menschen die Chance auf eine Teilnahme an den Feierlichkeiten zu geben. Damit wird gleichzeitig die Öffentlichkeit noch stärker auf die Euroregion aufmerksam gemacht, denn die Zeitungen haben so bereits im
Vorfeld berichtet und werden die Fahrt journalistisch
begleiten.

Učíme se řeči sousedů a pomáhá nám biedronka, myš a žába
Nachbarsprachen lernen mit Biedronka, Maus und Žába

Aby se děti v sasko-polsko-českém příhraničí hravě
a důvěrněji seznámily s řečí a kulturou sousedních
zemí, připravil saský zemský úřad pro předškolní
vzdělávání řeči sousedů (LaNa) zajímavé nabídky pro
(a nejen pro) školky. Kufřík pro sousedy je plný rozmanitých materiálů, podnětů a námětů pro pedagogickou práci a je možné si ho bezplatně vypůjčit, kromě
jiných míst, i v německém jednatelství Euroregionu
Erzgebirge/Krušnohoří. Doplněn je také kalendářem
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on-line, kde vystupuje právě Biedronka, Maus a Žába
celý rok. Každý měsíc objevíte na novém kalendářním
listu mnoho zajímavostí ze sasko-polsko-českého
regionálního trojúhelníku a jeho jazycích. V neposlední řadě se můžete zúčastnit soutěže a získat zajímavé
ceny.
On-line kalendář, a rovněž mnoho dalších informací
ohledně tématu „Jazyky sousedů o začátku“ najdete na
adrese www.nachbarsprachen-sachsen.eu.

Um Kinder der sächsisch-polnisch-tschechischen
Grenzregion spielerisch mit Sprache und Kultur der
Nachbarländer vertraut zu machen, hält die Sächsische
Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa)
interessante Angebote (nicht nur) für Kitas bereit:
Der Nachbarsprachkoffer ist gepackt mit vielfältigen
Materialien, Anregungen und Ideen für die pädagogische Arbeit und kann von Kitas u. a. auch in der
Geschäftsstelle der Euroregion Erzgebirge kostenlos
ausgeliehen werden. Ergänzt wird er durch den Online-Kalender „Mit Biedronka, Maus und Žába durch
das Jahr“. Öffnen Sie jeden Monat ein neues Kalenderblatt und entdecken Sie viel Neues rund um die
sächsisch-polnisch-tschechische Dreiländerregion und
ihre Sprachen. Und nicht zuletzt: Machen Sie mit beim
Gewinnspiel – es locken interessante Preise.
Der Online-Kalender sowie vielfältige weitere Informationen rund um das Thema „Nachbarsprache von
Anfang an“ sind auf www.nachbarsprachen-sachsen.
eu zu finden.
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CEPRONIV zahájen –
Euroregion Elbe/Labe podporuje kvalitnější výuku němčiny
CEPRONIV eröffnet –
Euroregion Elbe/Labe fördert besseren Deutschunterricht
Na katedře germanistiky Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem vzešla myšlenka na založení takového zařízení, které by zkvalitnilo vzdělávání
učitelek a učitelů němčiny v Ústeckém kraji. Mělo by
reagovat na často slýchané stížnosti, že se čeští žáci
učí němčinu stále méně, protože úroveň výuky je často
nízká. Proto bylo v univerzitě s pomocí Euroregionu
Elbe/Labe a Goethe-Institutem v Praze založeno toto
centrum, aby zvýšilo kvalitu vzdělávání učitelů němčiny na univerzitě a modernizovalo ji. K tomu by se mělo
vytvořit síťové propojení s německými vyučujícími, aby
docházelo k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe.
Aspekt interkulturního vzdělávání by právě s ohledem
na příhraniční region měl být posílen. Založení Centra
pro podporu němčiny a interkulturního vzdělávání
(krátce CEPRONIV) je dotován, kromě jiného, i z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe. Část finančních prostředků pochází i z vlastních prostředků
euroregionu, který je dá k dispozici svým odborným
komisím v rámci projektu.
Slavnostní otevření Centra ve velkorysých prostorech univerzitní knihovny bylo spojeno s předáním nejmodernějších učebních materiálů pro vyučující i studenty. Byly financovány především z prostředků Goethe-Institutu. Další
prostředky slouží k financování personálních nákladů,
a rovněž na úhradu řady akcí. Za projekt je zodpovědný Jan
Kvapil, docent katedry germanistiky UJEP. Více informací
najdete na adrese www.ceproniv.ff.ujep.cz

Idee, eine Einrichtung zu gründen, um die Ausbildung
von Deutschlehrerinnen und -lehrern und im Bezirk Ústí
zu verbessern. Damit soll der oft gehörten Klage begegnet werden, dass die tschechischen Schüler auch deswegen immer weniger Deutsch lernen, weil der Unterricht
oft schlecht sei. Gemeinsam mit der Euroregion Elbe/
Labe und dem Goethe-Institut in Prag wurde deshalb
an der UJEP ein Zentrum gegründet, um die Qualität der
Deutschlehrerausbildung an der UJEP zu modernisieren
und zu verbessern. Es soll dafür auch ein Netzwerk von
Deutschlehrerinnen und -lehrern geknüpft werden, um
sich über gute Erfahrungen und Beispiele auszutauschen. Der Aspekt der interkulturellen Bildung wird
dabei gerade mit dem Blick auf die Grenzregion nicht zu
Am Lehrstuhl für Germanistik der Universität Jana Evan- kurz kommen.
gelista Purkyně (UJEP) in Ústí nad Labem entstand die Die Gründung des „Zentrums zur Förderung des

Deutschlernens und der interkulturellen Bildung“
(kurz CEPRONIV) wird u.a. aus dem Kleinprojektefonds in der Euroregion Elbe/Labe gefördert. Ein Teil
der Finanzierung entstammt den eigenen Mitteln der
Euroregion, die sie ihren Fachgruppen für Projekte zur
Verfügung stellt.
Am 5. April wurde in der Bibliothek der UJEP die Eröffnung des Zentrums gefeiert und ein großer Posten
von modernsten Lern- und Lehrmaterialien übergeben. Diese wurden vor allem von Goethe-Institut
finanziert. Die weiteren Projektmittel dienen der Finanzierung von Personalkosten sowie einer Reihe von
Veranstaltungen. Verantwortlich für das Projekt zeichnet Herr Jan Kvapil, Dozent am Lehrstuhl für Germanistik der UJEP. Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.ceproniv.ff.ujep.cz.

Porada projektových koordinátorů 12. dubna 2017 v Drážďanech
Beratung der Projektkoordinatoren am 12.04.2017 in Dresden
Ve středu 12. dubna 2017 se sešli v jednatelství Eurore- Am Mittwoch, den 12. April 2017, fand in der Gegionu Elbe/Labe v Drážďanech projektoví koordinátoři schäftsstelle der Euroregion Elbe/Labe in Dresden ein
česko-saského Fondu malých projektů. Vyměnili si Treffen der Projektkoordinatoren im sächsisch-tschezkušenosti o obsahu své práce, o řízení programu a postupu v hodnocení projektových žádostí.
Tato jednání se konají pravidelně, snahou je výměna
zkušeností z aktuálních témat, konzultace o problémech
a aktuálních otázkách, alespoň jednou za půl roku. Tentokrát se zúčastnili zástupci Euroregionů Egrensis, Erzgebirge, Elbe/Labe und Neise/Nisa.
Okrajově na jednání diskutovali jednatelé euroregionů
kromě jiného i o změnách v programových dokumentech.

chischen Kleinprojekteprogramm statt. Man tauschte
sich über Arbeitsinhalte, Regelungen im Programm
und die Verfahrensweise der Antragsqualifizierung
aus. Die Beratungen finden regelmäßig statt, es wird
angestrebt sich zu aktuellen Themen, Problemen und
Fragen mindestens einmal halbjährlich auszutauschen.
Vertreten waren Mitarbeiter der Euroregionen Egrensis, Erzgebirge, Elbe/Labe und Neiße. Am Rande der
Beratung diskutierten die Geschäftsführer der Euroregionen unter anderem über Änderungen in den Programmdokumenten.

19

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří · Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge

Úspěšný projekt ve Fondu malých projektů - Hasiči společně
Erfolgreiches Projekt im Kleinprojektefonds - Feuerwehrmänner gemeinsam
Lead partnerem tohoto projektu je Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov a projektovým partnerem
je Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule
Sachsen,
Ve dnech 6.3. – 17.3.2017 absolvovalo 6 žáků 3. ročníku
oboru Strojník požární techniky této chomutovské odborné školy odbornou stáž v saské státní škole v Hoyerswerdě.
V průběhu stáže absolvovali společný výcvik s německými hasiči Stáž byla zaměřena i na společnou činnost
českých a německých hasičů při zdolávání požárů, likvidaci havárií s nebezpečnými látkami a odstraňování
následků živelných pohrom.
Mimo tuto odbornou část měli účastníci zajištěn bohatý kulturní program zaměřený na poznání prostředí
a způsobu života v této části Saska, kulturních tradic
i společenského života v současnosti. Absolvovali několik neformálních setkání nejen s profesionálními hasiči,
se kterými prováděli výcvik, ale i s německou mládeží
v klubu Ossi v Hoyerswerdě.
Záměrem stáže bylo nejen získání a ověření kompetencí
ve výše uvedených situacích, ale také příprava publikace
pro příhraniční hasiče k jednání s veřejností při hromadných mimořádných událostech. Na této publikaci bude
probíhat práce i v následujících týdnech.
„Program celé stáže měl neobyčejně vysokou úroveň
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a všichni účastnici oceňovali především možnost absolvovat výcvik v zařízení a s technikou, která je pro žáky
střední školy v ČR nedostupná.
Projekt byl realizován za podpory Fondu malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A.
Leadpartner des Projektes ist die Fachschule für Energetik, Bauwesen, Handel und Gesundheit in Chomutov, der
Projektpartner ist die Landesfeuerwehr - und Katastrophenschutzschule Sachsen.
Anfang März absolvierten 6 Studenten des 3. Jahrganges im Bereich Feuerwehrtechnik der Chomutover Fachschule ein Praktikum in der sächsischen
Fachschule in Hoyerswerda. Im Verlauf des Praktikums absolvierten sie eine gemeinsame Übung mit
deutschen Feuerwehren. Das Praktikum förderte den
gemeinsamen Einsatz deutscher und tschechischen
Feuerwehren bei der Brandbekämpfung, bei Havarien
mit Schadstoffen und der Beseitigung der Folgen nach
einer Naturkatastrophe.
Neben dem fachlichen Teil wurde für die Teilnehmer
ein reiches Kulturprogramm geboten, dass ihnen die
Lebensweise und die kulturellen Traditionen dieses Teils
von Sachsen näherbringen sollten. Sie beteiligten sich
auch an Begegnungen nicht nur mit professionellen
Feuerwehrleuten, sondern auch mit deutschen Jugend-

lichen im Klub Ossi in Hoyerswerda. Das Vorhaben des
Praktikums war nicht nur der Erwerb neuer Kompetenzen und der Ablegung der Prüfungen in den oben
genannten Situationen, sondern auch die Vorbereitung
einer Publikation. Diese soll den Feuerwehren im Grenzgebiet dienen und zur Öffentlichkeitsarbeit bei großen
außerordentlichen Ereignissen beitragen. Die Vorbereitungsarbeiten laufen auch in den folgenden Wochen.
Das gesamte Praktikum hatte ein hohes Niveau und
wurde von allen Teilnehmer hoch eingeschätzt, vor
allem die Möglichkeit, die Übungen an der Technik dieser Einrichtung, die es in der Tschechischen Republik so
nicht gibt.

InfoPress

■

02-2017

Základní kámen nové požární
zbrojnice dobrovolných hasičů
v Satzungu 17. 5. 2017
Grundsteinlegung für den Neubau
Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Satzung am 17.05.2017
Za krásného, slunečného počasí byl 17. května položen
základní kámen požární zbrojnice dobrovolných hasičů v
Satzungu, dotované z programu EU Interreg V-A
Náhradní stavba požární zbrojnice dobrovolných hasičů v Satzungu byla zapotřebí, protože v současnosti
využívané prostoty na ulici Kirchstraße 5 jsou stísněné a
neodpovídají dnešním předpisům a standardům – především z hlediska prevence úrazů a hygieny.
Díky přijatým opatřením z dotace se do nové zbrojnice
může přemístit 44 aktivních hasičů a 9 členů mladých
hasičů, aby tam ve vyhovujících podmínkách mohli po
skytovat služby a provádět školení a umístit svou četnou
techniku a své vybavení při dodržení platných předpisů.
Stavba je součástí společného projektu „Pomoc nezná
hranice – spolupráce hasičů horských obcí Krušnohoří,
s našimi partnery z Mostu, a rovněž z obcí Hora svatého
Šebestiána a Kalku. Jejich zástupci se zúčastnili položení
základního kamene a oslavili ho spolu se svými saskými
kolegy.
Tento projekt slouží, kromě ochrany před požáry, dalšímu zkvalitňování a zintenzivnění přeshraniční spolupráce.

Bei herrlichem Sonnenschein konnte am 17. Mai der
Grundstein für das aus dem EU-Programm Interreg V-A
kofinanzierte Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in
Satzung gelegt werden. Der Ersatzneubau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Satzung war erforderlich, da die gegenwärtig genutzten Räumlichkeiten in
der Satzunger Kirchstraße 5 sehr beengt sind und seit
langem nicht den heute geltenden Vorschriften und
Standards - vor allem hinsichtlich der Unfallverhütung
und Hygiene - entsprechen.
Dank dieser Maßnahme können die 44 aktiven und
9 Mitglieder der Jugendfeuerwehr im nächsten Jahr ihr
neues Gerätehaus beziehen, um dort unter guten Bedingungen ihre Dienste und Schulungen durchzuführen
und ihre umfangreiche Technik und Ausstattung unter

Einhaltung der geltenden Vorschriften vorhalten.
Die Baumaßnahme ist Bestandteil des gemeinsamen
Projektes „Hilfe kennt keine Grenzen – Zusammenarbeit
der Feuerwehren in der Kammregion des Erzgebirges“,
mit unseren Partnern aus Most, sowie den Gemeinden
Hora Svatého Šebestiána und Kalek. Deren Vertreter waren auch an der Grundsteinlegung beteiligt und feierten
gemeinsam mit ihren sächsischen Kameraden.
Auch dieses Vorhaben dient, neben dem Brandschutz,
der Verbesserung und Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.

Basketbal bez hranic Basketbalová akademie Louny a ATSV Freiberg
Basketball ohne Grenzen –
Basketballakademie Louny und der ATSV Freiberg
V rámci programu Interreg navázaly Basketbalová akademie Louny a ATSV Freiberg počátkem roku 2017 kooperaci. Poté, co se Miners-U16 zúčastnil přátelského
utkání při návštěvě v Lounech, a o Velikonočním pondělí
se zúčastnily dva freiberské týmy v Lounech velkého
3-3 turnaje, konalo se 14.5. první utkání ve Freibergu.
Basketbalová akademie Louny přijela se svými 2 týmy,
a tak se to již od 10 hodin ve sportovní hale Rüleinhalle
hemžilo padesáti dětmi. V pestré směsici jazyků bylo
možné rozpoznat němčinu, češtinu i angličtinu. Zpočátku došlo na měření sil v přátelských utkáních, zatímco
rodičovský doprovod se horlivě pustil do postavení grilu
před halou. Po chutném obědě došlo k utkání smíšených
týmů k boji o koše, než se odpolední program uzavřel
společnou soutěží.
Všichni účastníci se již teď těší na další návštěvy a akce,

k nimž patří Minerscup v červnu, a rovněž dva tréninko- Skupinová fotografie čtyř týmů s jejich koučem
vé tábory v Lounech a Freibergu v červenci a srpnu.
Gruppenbild der vier Teams mit ihren Coaches
Im Rahmen des Interreg-Programms betreiben die
Basketballakademie Louny (CZ) und der ATSV Freiberg (D)
seit Beginn des Jahres 2017 eine Kooperation. Nachdem
zunächst die Miners-U16 zu einem Freundschaftsspiel zu
Besuch in Louny war und am Ostersamstag zwei Freiberger Teams beim großen 3-3 Turnier in Louny teilnahmen,
gab es am 14.05. die erste Veranstaltung in Freiberg. Die
Basketballakademie Louny war mit ihrer U10 und U14
angereist und so tummelten sich schon ab 10 Uhr in der
Frühe über 50 Kinder in der Rüleinhalle. Es war ein buntes
Treiben und ein Durcheinander von Deutsch, Englisch und
Tschechisch zu hören. Zunächst wurden die Kräfte in zwei

Freundschaftsspielen gemessen, während die mitgereisten Eltern sich eifrig um den Aufbau des Grills vor der
Halle bemühten. Nach einem leckeren Mittagessen ging
es dann in gemischten Zweierteams auf Korbjagd, bevor
ein gemeinsamer Wurfwettbewerb den Nachmittag beschloss.
Alle Beteiligten freuen sich schon auf die nächsten Besuche und Veranstaltungen, wozu der Minerscup im Juni
sowie zwei Trainingslager in Louny und Freiberg im Juli
und August gehören.
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Memoriál Karla Raise Karl Rais Memorial
V sobotu 6. května se uskutečnil již 28. ročník silničního
běhu, 25. ročník závodu vozíčkářů, 8. ročník štafetového
běhu a 4. ročník závodu na kolečkových bruslích – Memoriál Karla Raise
Memoriál Karla Raise 2017 se uskutečnil po důkladné
přípravě za velké účasti sportovců i diváků z Čech, Saska,
ale i z jiných zemí opět v Lounech.
Přihlášeno bylo na 200 sportovců. Soutěže probíhaly v
několika disciplínách, jako byl např. silniční běh, závod
vozíčkářů, závod na kolečkových bruslích či štafetový běh
5 x 3 km. Závěr a vyhodnocení s předáním cen proběhlo
v areálu lounského Výstaviště při odpoledním posezení a
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bylo spojeno i s vyhlášením výsledků hendikepovaných
sportovců. Pro širokou veřejnost byl připraven doplňkový program s lidovým během a soutěžemi pro děti. Celá
sobota byla dnem plným pohody pro celou rodinu.
Am Samstag, den 6. Mai fand bereits zum 28. Mal der
Straßenlauf, das 25. Mal der Wettbewerb der Rollstuhlfahrer, zum 8. Mal der Staffellauf und das 4. Mal der
Rollstuhlwettbewerb - Memorial Karel Rais - statt.
Das traditionelle Memorial Karel Rais 2017 wurde nach
ausführlicher Vorbereitung bei einer großen Teilnahme

von Sportlern und Zuschauern aus Tschechien, Sachsen
und weiteren Ländern wieder in Louny durchgeführt.
Angemeldet hatten sich 200 Sportler in den ausgeschriebenen Disziplinen. Den verdienten Applaus bekam die
große Gruppe der behinderten Sportler aus Marienberg.
Die Siegerehrungen mit den Preisverleihungen fanden im
Gelände der Launer Messe bei einem fröhlichen Beisammensein am Nachmittag statt und wurden mit den Siegerehrungen der behinderten Sportler verbunden. Für die
Öffentlichkeit war ein Begleitprogramm mit Volkslauf und
Wettkämpfen für Kinder vorbereitet. So war der Samstag
war ein behaglicher Tag für die ganze Familie.
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Projekt dvou euroregionů Projekt zweier Euroregionen
Město Horní Slavkov v Euregiu Egrensis vzniklo na základech hornických osad ve 14. století a největší rozmach
díky bohatým zdrojům zaznamenalo v 16. století, kdy
patřilo k největším producentům cínu na světě a tím k
nejvýznamnějším horním městům Českého království.
Město Ehrenfriedersdorf v Euroregionu Erzgebirge/
Krušnohoří se svou 750letou historií hornictví řadí mezi
tradiční hornická města Krušnohoří, kde se nachází nejstarší cínový důl v Německu, který v současnosti slouží
k prohlídkám. Projekt inicioval Ing. František Titl, člen
hospodářské komise Euroregionu Krušnohoří. Hlavní náplní je setkání českých a německých odborníků formou
dvoudenního workshopu na téma povrchová vodní díla
a jejich význam pro vodní hospodářství z pohledu historiků hornictví, hydrogeologů, vodohospodářů a ekologů,
včetně terénní praktické ukázky rekonstruovaného vodního díla na území Ehrenfriedersdorfu. Cílem je ovšem
také posílení přeshraniční turistiky v obou městech.
Široká veřejnost se o workshopu dozvídá z propagačních

materiálů a díky výstupu, kterým je dvoujazyčný sborník
s diskutovanými tématy. Workshop se uskutečnil
17. května 2017 v Ehrenfriedersdorfu a byl spojen s velmi zajímavými exkurzemi do jeho okolí.
Die Stadt Horní Slavkov entstand aufgrund der Besiedlungen im 14. Jh. Den größten Aufschwung nahm sie
Dank der reichen Rohstoffquellen, im 16. Jh. und gehörte zu den weltweit größten Zinnproduzenten und
damit zu den bedeutendsten Bergstädten des tschechischen Königsreiches. Die Stadt Ehrenfriedersdorf
reiht sich mit ihrer 750-jährigen Bergbaugeschichte
in die traditionellen Bergstädte im Erzgebirge ein, wo
sich der älteste Zinnschacht in Deutschland befindet,
der gegenwärtig als Schaubergwerk dient. Das Projekt
wurde von Herrn Ing. František Titl, einem Mitglied der
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung der Euroregion
Erzgebirge/Krušnohoří initiiert. Der Projektinhalt ist

eine Veranstaltung tschechischer und deutscher Fachleute in Form eines 2-tägigen Workshops zum Thema
Oberflächenwasserwerke und ihre Bedeutung für die
Wasserwirtschaft aus Sicht der Bergbauhistoriker, Hydrogeologen, Wasserwirtschaftler und Ökologen. Das
Ziel des gemeinsamen Workshops ist die Beschreibung
der Bedeutung der historischen Bergwasserwerke für
das Land, die Wasserwirtschaft, die Natur und den Tourismus sowie die Nutzung der theoretischen Kenntnisse
und praktischer Erfahrungen der deutschen Fachleute.
Die Öffentlichkeit wird über den Workshop mittels Werbematerialien informiert.
Dank der Ergebnisse des zweisprachigen Sammelwerks
mit den Diskussionsbeiträgen, wird der Tourismus auf
dem tschechischen und deutschen Gebiet unterstützt.
Der Workshop fand am 17. Mai 2017 in Ehrenfriedersdorf statt und wurde mit sehr interessanten Exkursionen
in die Umgebung der Stadt verbunden.
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