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Umweltschutz und Sport bringen die Grenzregion voran -  
Sieben weitere sächsisch-tschechische Projekte bestätigt

Ochrana životního prostředí a sport rozvíjejí příhraniční region 
Schváleno sedm dalších česko-saských projektů
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká re-
publika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 bude možné 
zrealizovat dalších sedm projektů. Na svém zasedání  
v saském Herrnhutu schválil Monitorovací výbor progra-
mu společné česko-saské projekty, které Evropská unie 
podpoří částkou 10,1 milionu EUR z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. 
„Projekty, které náš program podporuje, přispívají  
k tomu, že se Česko a Sasko v rámci Evropy sbližují, že 
státní hranice již nerozdělují, ale spojují“, zdůraznil saský 
státní ministr Thomas Schmidt. „Rozmanitost aktuálně 
schválených projektů velmi dobře ukazuje, jak dobře lidé 
na obou stranách hranice vnímají evropskou myšlenku.“ 
Čtyři projekty se zabývají přeshraniční ochranou přírody, 
půdy a životního prostředí, resp. zpřístupněním progra-
mové oblasti pro šetrnou turistiku. Přitom má zůstat za-
chována biologická rozmanitost v pohraničí a turistické 
cíle mají být zpřístupněny ekologickým způsobem. 
Další tři projekty zlepší kapacity veřejných institucí  
a zájmových organizací a podpoří tak efektivní veřejnou 
správu. Do roku 2020 bylo pro přeshraniční projekty v obla-
stech ochrany proti povodním, požárům a katastrofám, 
zachování a ochrany společného přírodního a kulturního 
dědictví, cestovního ruchu, vzdělávání, podpory dialogu 
mezi kulturami a partnerské spolupráce k dispozici celkem 
186 mil. EUR. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí. 
Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto cel-
kových prostředků poskytnuto již přibližně 142 milionů 
EUR na 117 přeshraničních projektů. 

Pro náš euroregion byly schváleny např. projekty EN-
ZEDRA - Bílá místa rolnické historie, Otevřené a mo-
derní úřady měst Chomutov a Annaberg, Společná 
protipožární ochrana a ochrana proti katastrofám  
v příhraničním regionu Horní Krušnohoří. Na zasedání 
se představily také další dva Fondy malých projektů  
v Euroregionu Elbe/Labe a Egrensis. Po 17 letech se zde 
s Monitorovacím výborem rozloučila Zuzana Paarová  
z Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Informace k Programu spolupráce a nabídce kon-
zultací k podmínkám pro přiznání dotace nalez-
nete na www.sn-cz2020.eu 
 

Im Rahmen des grenzübergreifenden Kooperations-
programms Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 
2014 - 2020 können weitere sieben Projekte umgesetzt 
werden. Der Begleitausschuss des Programms bestä-
tigte auf seiner Sitzung in dieser Woche in Herrnhut 
(Landkreis Görlitz) diese sächsisch-tschechischen Ge 
meinschaftsprojekte, die mit rund 10,1 Millionen Euro 
aus dem Fonds für Regionale Entwicklung von der Eu-
ropäischen Union gefördert werden, „Die Projekte, die 
unser Kooperationsprogramm unterstützt, tragen dazu 
bei, dass Sachsen und Tschechien in Europa zusammen-
wachsen, dass die Staatsgrenzen nicht mehr trennen, 
sondern verbinden“, betont Staatsminister Thomas 
Schmidt. „Mit ihrer Vielfalt zeigen die nun genehmigten 
Projekte eindrucksvoll, wie gut die Idee von Europa bei 
den Menschen dies- und jenseits der Grenze ankommt.“ 

Drei Projekte verbessern die institutionellen Kapazitäten 
öffentlicher Einrichtungen und Interessenträger und un-
terstützen so eine effiziente öffentliche Verwaltung.
Bis zum Jahr 2020 standen für grenzübergreifende 
Projekte in den Bereichen Hochwasser-, Brand- und 
Katastrophenschutz, Schutz und Erhaltung desgemein-
samen Natur- und Kulturerbes, Tourismus, Bildung, 
interkultureller Dialog und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit sowie für Maßnahmen zur Umsetzung des 
Programms insgesamt 186 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung(EFRE) und aus nationalen 
Beiträgen der beiden Nachbarländer.
Seit Programmstart im Juli 2015 werden damit bereits 
117 grenzübergreifende Projekte mit rund 142 Milli-
onen Euro aus den zur Verfügung stehenden Mitteln 
finanziert.
Für unsere Euroregion wurden z.B. Projekte ENZEDRA 
– Weiße Stellen der ländlichen Geschichte, Offene und 
moderne Verwaltungen der Städte Annaberg und Cho-
mutov, oder Gemeinsamer Brand- und Katastrophen-
schutz in der Grenzregion Oberes Erzgebirge genehmigt. 
Bei der Tagung wurden zwei weitere Kleinprojekte aus 
den Euroregionen Elbe/Labe und Egrensis vorgestellt. 
Nach 17 Jahren hat sich Frau Zuzana Paarová vom Be-
zirksamt des Bezirkes Ústecký kraj aus dem Begleitaus-
schuss verabschiedet.
Informationen zum Kooperationsprogramm und 
Beratungsangebote zu den Förderbedingungen:
www.sn-cz2020.eu 
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Grenzüberschreitendes Festival „Tage der tschechischen und deutschen Kultur“

Přeshraniční festival „Dny české a německé kultury“

Nový, již 19. ročník přeshraničního festivalu „Dny české 
a německé kultury“ se již tradičně uskutečnil nejen v 
Drážďanech a Ústí nad Labem, ale i v celém Euroregionu 
Labe/Elbe. 
Zahájen byl slavnostním koncertem Harafica Sympho-
nie v Tříkrálovém kostele v Drážďanech dne 26.10.2017 
a zúčastnily se ho význačné osobnosti s velkými záslu-
hami o česko-saskou spolupráci. Kromě mnoha jiných 
to byli např. Jiří Kuděla, generální konzul v Drážďanech, 
velvyslanec ČR v Německu Tomáš Jan Podivínský, před-
stavitelé Nadace Brücke/Most, Ústeckého kraje a obou 
Euroregionů - Elbe/Labe a Krušnohoří/Erzgebirge.
 Pestrý kulturní program nabídl české a německé umělecké 
soubory po celé dva měsíce – od 23. září 2017 do 26. listo-
padu 2017. Prodloužení jádra festivalu bylo možné díky 
tzv. prologu a tzv. epilogu festivalu. Návštěvníky tak ještě 

čekala téměř stovka zajímavých akcí.
Letošním partnerským krajem festivalu je kraj Zlínský, 
který se představil v sobotu 21.10.2017 v drážďanské 
nákupní galerii Centrum Galerie, a poté uvedl během 
festivalu řadu svých projektů.  

Der neue, bereits 19. Jahrgang des grenzüberschreiten-
den Festivals „Tage der tschechischen und deutschen 
Kultur“ fand traditionell nicht nur in Dresden und Ústí 
nad Labem, sondern in der ganzen Euroregion Elbe/
Labe statt.
Begonnen wurde mit dem feierlichen Konzert Harafica 
Symphonie in der Dreikönigkirche in Dresden am 26. 10. 
2017. Daran nahmen bekannte Persönlichkeiten teil, die 
große Verdiensten um die sächsisch-tschechische Zu-

sammenarbeit haben. Unter anderen waren das der Ge-
neralkonsul in Dresden Herr Jiří Kuděla, der Botschafter 
der Tschechischen Republik in Deutschland Herr Tomáš 
Jan Podivínský, die Vertreter der Stiftung Brück/Most, 
des Bezirks Ústecký kraj und die beiden Euroregionen – 
Elbe/Labe und Erzgebirge/Krušnohoří.  
Ein buntes Programm boten tschechische und deutsche 
Ensemble innerhalb von zwei Monaten – vom 23. Sep-
tember bis 26. November 2017. Die Verlängerung des 
Festivalkerns war dank des sog. Prologs und Epilogs des 
Festivals möglich. Auf die Besucher warteten noch wei-
tere sehr viele interessante Veranstaltungen. 
Der Partner des Festivals in diesem Jahr war der Bezirk 
Zlínský kraj, der sich am Samstag den 21. 10. in der 
Dresdener Centrum Galerie vorstellte und während des 
Festivals eine Reihe weiterer Projekte durchführte. 

Bezirk und seine Euroregionen  Kraj a jeho euroregiony   

Stalo se již dobrou tradicí, že zástupci obou euroregionů, 
Krušnohoří a Labe, jsou zváni jako odborníci v oblasti 
přeshraniční spolupráce na zasedání Komise pro zahra-
niční vztahy Ústeckého kraje. V minulém období tato 
komise jednala i v Mostě v sídle Euroregionu Krušnohoří. 
Na jednání komise 4. 12. 2017 v Ústí nad Labem pozval 
Dr. Jaroslav Horák, předseda komise pro zahraniční vztahy 
Ústeckého kraje, jednatele Euroregionu Krušnohoří Mgr. 
Františka Bínu, aby přednesl zprávu o aktuální činnosti to-
hoto sdružení. Ten v ní ocenil i dosavadní dobrou spoluprá-
ci s Ústeckým krajem, a především aktivní zapojení praco-
vníků krajského úřadu v odborných komisích Euroregionu 
Krušnohoří. V diskusi jednatel odpovídal na dotazy ohled-
ně Fondu malých projektů a přeshraniční turistiky.  Jaros-
lav Foldyna, náměstek hejtmana, navrhl na základě této 
diskuse uspořádat společné jednání partnerů v turistice  
i s jejich německými protějšky, pod záštitou Ústeckého 
kraje. Ředitel Euroregionu Elbe/Labe Mgr. Lipský je poz-
ván na únorové jednání této aktivní komise našeho kraje. 

Es ist schon eine gute Tradition geworden, dass Vertreter 
beider Euroregionen, Erzgebirge und Labe als Fachleute 
in Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
zu den Beratungen der Kommission für die auswärtige 
Beziehungen des Bezirkes Ústecký kraj eingeladen sind. 
In der vergangenen Wahlperiode tagte diese Kommis-
sion auch in Most am Sitz der Euroregion Krušnohoří. 
Zu der Beratung der Kommission am 4. 12. 2017 in der 
Stadt Ústí nad Labem lud Herr Fr. Jaroslav Horák, Vor-
sitzender der Kommission für auswärtigen Beziehungen 
des Bezirkes Ústecký kraj den Geschäftsführer der Euro-
region Krušnohoří Herrn Mgr. František Bína ein, damit 
er einen Bericht zu aktueller Tätigkeit des Vereins vor-
trägt. Herr Bina schätze in dem Bericht auch die bishe-
rige gute Zusammenarbeit mit dem Bezirk ein, vor allem 
mit den Arbeitsgruppen der Euroregion. In der Diskus-
sion antwortete er auf Fragen zum Kleinprojektefonds, 
sowie zum der grenzübergreifenden Tourismus. Herr 
Jaroslav Foldyna, stellvertretender Hauptmann, schlug 

aufgrund der Diskussion eine gemeinsame Tagung der 
Partner im Bereich Tourismus vor, gemeinsam mit der 
deutschen Seite, unter dem Schirm des Bezirkes Ústecký  
kraj. Der Direktor der Euroregion Elbe/Labe Herr Mgr. 
Lipský wurde zur Beratung der aktiven Kommission des 
Bezirkes im Februar eingeladen.
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Gemeinsamer Weltkulturerbe-Antrag   Společné kulturní dědictví – žádost podána    

(DTPA/MT) DRESDEN: Češi a Sasové společně usilují  
o světové kulturní dědictví Hornický region Krušnohoří/
Erzgebirge. Saský ministr vnitra Markus Ulbig a mini-
str kultury České republiky Daniel Hermann podepsali  
11. prosince společnou přeshraniční žádost pro jeho 
přijetí na seznam kulturního dědictví. Žádost nyní ob-
sahuje 17 míst na saské straně a 5 na straně české. Vy-
braná místa reprezentují úhrnem nejdůležitější hornické 
lokality a epochy česko-saského hornictví. Projektová 
dokumentace obsahuje tři svazky s celkem 782 strán-
kami: je to vlastní projektová žádost, plán managmen-
tu a obsáhlý mapový materiál. Po ověření bude žádost 
prostřednictvím Sekretariátu konference ministerstva 
školství předána Ministerstvu zahraničí SRN a Stálého 
zastoupení SRN do Centra světového dědictví UNESCO. 
V létě 2018 se koná evaluace žádosti prostřednictvím 
ICOMOS International, což je poradní orgán UNESCO 
pro hodnocení nominací do kulturního dědictví. Do 

konce února je možné reagovat a odpovídat na dotazy 
ICOMOS International a dodat doplňující informace.  
V létě 2019 rozhodne komise kulturního dědictví na svém  
43. zasedání o žádosti na základě vyjádřeného do-
poručení ICOMOS International. 

(DTPA/MT) DRESDEN: Sachsen und Tschechien bewer-
ben sich gemeinsam für das Weltkulturerbe „Montanre-
gion Erzgebirge/Krušnohoří“. Sachsens Innenminister 
Markus Ulbig  und der Kulturminister der Tschechischen 
Republik, Daniel Herman, haben am 11. Dezember ge-
meinsam den grenzübergreifenden Antrag auf Aufnah-
me in die Welterbeliste unterzeichnet.
Der Antrag setzt sich nun aus 22 Bestandteilen zusam-
men: 17 auf deutscher und fünf auf tschechischer Seite. 
Die ausgewählten Bestandteile repräsentieren jetzt in 
ihrer Gesamtheit die wichtigsten Bergbaugebiete und 

Epochen des sächsisch-böhmischen Erzbergbaus.
Das Antragsdossier umfasst drei Bände von insgesamt 
782 Seiten: den eigentlichen Antrag, den Management-
plan und einen umfangreichen Kartenband. Nach der 
Signierung wird es über das Sekretariat der Kultusmi-
nisterkonferenz, dem Auswärtigen Amt und der Stän-
digen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland dem 
Welterbezentrum der UNESCO zugeleitet. Im Sommer 
2018 findet die Evaluierung des Antrages durch ICOMOS 
International, das Beratungsorgan der UNESCO für die 
Bewertung von Kulturerbe-Nominierungen, statt. Bis 
Ende Februar 2019 besteht die Möglichkeit auf Rück-
fragen durch ICOMOS International zu reagieren und er-
forderliche zusätzliche Informationen einzureichen. Im 
Sommer 2019 entscheidet das Welterbekomitee dann 
auf seiner 43. Sitzung über den Welterbeantrag auf 
Basis der durch ICOMOS International ausgesprochenen 
Empfehlung.

Naše Centrum pro regionální rozvoj   Das Zentrum für regionale Entwicklung

Centrum pro regionální rozvoj České republiky – NUTS II 
Severozápad uspořádalo dne 30. listopadu 2017 výroční 
konferenci. Místem konference byl Kampus Univerzity  
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Konferenci zahájili před-
stavením ÚO IROP za Ústecký kraj Ing. Viktor Kruml a za 
Karlovarský kraj Ing. Marie Míšková.  Poté Ing. Marie 
Mráčková a Ing. Lenka Kyrianová zhodnotily činnost 
IROP v Ústeckém a Karlovarském kraji a Ing. Lenka 
Klognerová zhodnotila Evropskou územní spolupráci 
a přeshraniční spolupráci. Prezentovala také i několik 
úspěšných projektů. Mgr. Rostislav Kadlec představil re-
alizovaný velký projekt Archeomontan 2018 v programu 
Spolupráce ČR – Sasko. 
Velký zájem vzbudila prezentace Fondu malých projektů 
v programu Interreg V-A, který představil ředitel Euro-
regionu Labe Mgr. Vladimír Lipský a doplnil ho jednatel 
Euroregionu Krušnohoří Mgr. Bína. V odpolední části 

byly na programu Integrované nástroje v IROP a Prezen-
tace realizovaných projektů IROP
Pro účastníky výroční konference bylo velmi zajímavé 
se blíže seznámit s prací CRR a za všechny četné účast-
níky konference vyjádřil jeho zaměstnancům uznání  
Petr Červenka, starosta Meziboří, člen rady Euroregionu 
Krušnohoří. Znovu se potvrdilo, že Centrum je zkušený  
a spolehlivý partner pro náš region

Das Zentrum für regionale Entwicklung der Tschechi-
schen Republik – NUTS II Nordwest organisierte am 30. 
November 2017 seine Jahreskonferenz. Der Tagungsort 
war das Areal der Universität J. E. Purkyně in Ústí nad 
Labem. Die Konferenz wurde mit einer Vorstellung der 
Programme ÚO IROP von Herrn Ing. Viktor Kruml für 
den Bezirk Ústecký kraj und Frau Ing. Marie Míšková für 

den Bezirk Karlovarský kraj eröffnet.  Danach wurde die 
Tätigkeit IROP von Ing. Marie Mráčková und Ing. Lenka 
Kyrianová beiden Bezirken bewertet und Frau Ing. Len-
ka Klognerová bewertete die europäische territoriale 
Zusammenarbeit und die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit. Sie präsentierte auch einige erfolgreiche 
Projekte. Herr Mgr. Rostislav Kadlec stellte das  Projekt 
Archeomontan 2018 aus dem Programm Interreg – V-A 
Zusammenarbeit Tsch. Republik – Sachsen vor. 
Großes Interesse erweckte die Präsentation des Klein-
projektefonds im Programm Interreg V-A, das Herr Mgr. 
Vladimír Lipský, Direktor der Euroregion Labe, vorstell-
te. Der Geschäftsführer der Euroregion Krušnohoří Mgr. 
Bína ergänzte es. Am Nachmittag folgten im Programm 
die integrierten Instrumente IROP und die Präsentation 
der bereits realisierten Projekte IROP. 
Für die Teilnehmer der Jahreskonferenz war interessant, 
die Arbeit des Zentrums näher kennenzulernen. Im Na-
men der zahlreichen Teilnehmer der Konferenz äußerte 
Herr Petr Červenka den Mitarbeitern seine Anerken-
nung. Er ist Bürgermeister von Meziboří und Mitglied 
des Rates der Euroregion Krušnohoří. Wieder hat sich 
bestätigt, dass das Zentrum ein erfahrener und zuver-
lässiger Partner ist.     

V. r. n. l.: Landrat Erzgebirgskreis Frank Vogel, Volker Uhlig 
(Für den Landkreis Mittelsachsen, Vorsitzender Welterbe 
Montanregion Erzgebirge e. V.), Markus Ulbig (Säch-
sischer Staatsminister des Innern), Daniel Herman (Kul-
turminister der Tschechischen Republik), Zdeněk Lakatoš 
(Bürgermeister Abertamy/Abertham und Vorstandsvor-
sitzender der Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, 
o.p.s.), Rostislav Kadlec (Stadtrat der Bergstadt Krupka/
Graupen) sowie zwei Bergbrüder der Bergknapp- und 
Brüderschaft „Glück auf“ e. V. Frohnau/Erzgebirge

Zprava: zemský rada Frank Vogel, Volker Uhlig (pro okres 
Střední Sasko, předseda Welterbe Montanregion Erzgebir-
ge e. V.), Markus Ulbig (saský státní ministr vnitra , Daniel 
Herman, Zdeněk Lakatoš (starosta Abertam a předseda  
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.), Rostislav 
Kadlec (radní der města Krupky, a rovněž dva zástupci 
Bergknapp- und Brüderschaft „Glück auf“ e. V. Frohnau/
Erzgebirge

www.montanregion-erzgebirge.de
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Evaluierung des Programms Interreg V-A  ·  Bewertung der Kommunikationsstrategie

Evaluace programu Interreg V-A  ·  Vyhodnocení komunikační strategie

V Drážďanech se 24. 10. 2017 v SAB sešla na svém 
druhém zasedání pracovní skupina pro vyhodnocení  ko-
munikační strategie Koopečního programu Sasko-Česká 
republika Interreg V-A. Zpracování analýzy zadalo Saské 
státní ministerstvo životního prostředí a zemědělst-
ví - program přeshraniční spolupráce, Interreg Europe  
a realizací byla pověřena společnost Metis GmbH z Vídně.
Ve dnech 15. a 16. června 2017 se v Praze a v Drážďanech 
konaly první dva workshopy, které byly východiskem pro 
evaluaci. Zúčastnily se jí subjekty činné v oblasti komu-
nikace a práce s veřejností. Dotazníky byly rozeslány 
odpovídajícím cílovým skupinám a na tomto základě 
byla vyhodnocena dosavadní komunikace, její výsled-
ky, efektivita komunikačních opatření a jejich vnímání 
veřejností v ČR a v Sasku. Dále byla projednána i účin-
nost komunikačních nástrojů, produktivita euroregionů 
na saské a české straně, s výsledky mediální analýzy  
v obou zemích. 

Analýza mediální práce euroregionů konstatuje:
•  Rozsáhle informují o Programu spolupráce,  

a nejen o Fondu malých projektů
• Dobré kontakty s regionálními médii 
• Internetové stránky by mohly být nově přepracovány 
•  Žádní vyčlenění pracovníci, jejichž pracovní náplní  

je komunikace (sociální sítě).

Pro euroregiony je to samozřejmě výzvou a budou usilo-
vat o vyšší úroveň své mediální práce.
Připomínky, návrhy a doporučení z obsáhlé diskuse  
k předloženému materiálu budou zapracovány a pro-
jednány na dalším zasedání evaluační pracovní skupiny 
v lednu 2018. Ke zveřejnení dojde po celkovém vyhod-
nocení v březnu 2018. 

In Dresden traf sich die Arbeitsgruppe für die Bewertung 
der Kommunikationsstrategie des Kooperationspro-
gramms Freistaat Sachsen und Tschechische Republik 
Interreg V-A zu ihrer zweiten Tagung. Die Erarbeitung 
der Analyse erteilte das Sächsische Staatsministeri-
um Umwelt und Landwirtschaft – Verwalter des Pro-
gramms der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
Interreg V-A der Gesellschaft Metis GmbH aus Wien. Am  
15. und 16. Juni 2017 fanden in Prag und Dresden die 
ersten beiden Workshops statt, die Grundlage für die 
Evaluierung wurden. Beteiligt daran waren die im Be-
reich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit tätigen 

Partner. An ausgewählte Projektträger wurden Fra-
gebogen versandt, auf deren Grundlage  die bisherige 
Kommunikation, ihre Ergebnisse und die Effizienz der 
kommunikativen Maßnahmen eingeschätzt wurden, 
sowie die Auffassungen seitens der Öffentlichkeit in 
der Tsch. Republik und Sachsen. Weiterhin wurde auch 
der Wirkungsgrad der Kommunikationsinstrumente, 
die Produktivität der Euroregionen auf sächsischer und 
tschechischer Seite besprochen,  mit den Ergebnissen 
der medialen Analyse in beiden Ländern. 

Die Analyse der medialen Arbeit der  
Euroregionen konstatiert, dass die Euroregionen:
•  umfangreich über das Programm der Zusammenar-

beit, und nicht nur über den Kleinprojektefonds infor-
mieren

•  gute Kontakte zu den regionalen Medien haben
dass:
•  in manchen Euroregionen dien Internetseiten neu 

überarbeitet werden könnten
•  es keine Mitarbeiter gibt, deren Arbeitsinhalt die 

Kommunikation in sozialen Netzwerken ist  

Yvonne Schönlein řídí jednání
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25 Jahre Europäische Bewegung Sachsen   25 let Evropského hnutí Sasko

Na slavnostní akci do Chemnitz u příležitosti 25 let 
existence Evropského hnutí Sasko byl pozván i Eurore-
gion Erzgebirge, který byl založen ve stejném roce, jako 
toto hnutí, a je i jeho členem. Hnutí podporuje myšlenku 
porozumění mezi národy našeho kontinentu. Evropské 
hnutí Sasko podporuje již 15 let svou Evropskou cenou 
regionální angažovanost za otevřené a tolerantní Sasko 
ve spojené Evropě a zasazuje se za kulturní vzájemnost 
v naší společnosti. 
Slavnostní projev přednesl velvyslanec České republiky, 
excelence Tomáš Podivínský, který v něm vyzdvihl úzké 
vztahy založené na vzájemné důvěře mezi Svobodným 
státem Sasko a Českou republikou. 

Zur Festveranstaltung anlässlich des 25-jährigen Beste-
hens der Europäischen Bewegung Sachsen war auch die 
im gleichen Jahr gegründete Euroregion Erzgebirge nach 
Chemnitz eingeladen, die Mitglied der Bewegung ist. Die 
EBS fördert den Gedanken und das Verständnis zwischen 
den Völkern unseres Kontinents. Mit dem sächsischen Eu-
ropapreis unterstützt die EBS seit 15 Jahren regionales En-
gagement für ein weltoffenes und tolerantes Sachsen in 
einem geeinten Europa und setzt sich damit für die Kultur 
des Gemeinsinns in unsrer Gesellschaft ein.

Die Festrede wurde vom Botschafter der Tschechischen 
Republik, Exzellenz Thomas Podivinsky gehalten, der 
die engen und vertrauensvollen Beziehungen zwi-
schen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen 
Republik hervorhob.
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Mitgliederversammlung und Jahreskonferenz der  
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) 2017 in Badajoz, Spanien

Členská schůze a výroční konference Pracovního společenství evropských hraničních regionů (AGEG) 2017 
Badajoz, Španělsko
Členská schůze se konala v letošním roce ve dnech 26. 
– 28. října na pozvání Euroregionu Alentejo Centro Ex-
tremadura ve španělsko-portugalském příhraničí. 
Její účastníci obdrželi komplexní přehled o stáva-
jících aktivitách společenství AGEG, především o stavu 
evropské agendy.
Na zasedání bylo zapotřebí zvolit nového prezidenta. 
Stal se jím po jednoznačné volbě Oliver Paasch, mini-
sterský předseda německy hovořícího společenství Bel-
gie, který se na zasedání také představil.
Vlastní výroční konference projednala četná významná 
témata a osvětlila je z pohledu aktuální politické situace, 
a rovněž se zabývala panující nejistotou v EU.  Všechny 
relevantní informace jsou již zveřejněny na interneto-
vých stránkách AGEG.   
Mnoho nových aktivit se již připravuje, a také se pro ně 
vytváří lobby; i německá skupina v rámci společenství 
AGEG chystá v příštím roce svůj aktivní příspěvek. 
Poslední den patřil exkurzi po úspěšných projektech 
hostitelského euroregionu.  
Mezi zástupci jednotlivých euroregionů docházelo k živé 
a konstruktivní výměně zkušeností, a tím výroční kon-
ference opětovně ukázala, jak je důležité, aby Evropané 
spolu komunikovali. 
Proto také pro euroregiony jsou, dnes stejně jako dříve, 
projekty pro setkávání lidí „people to people“ vysokou 
prioritou.
V předvečer zasedání se konala 25. 10. konference 
Evropské komise ke zprávě ohledně uzavírání hranic pod 

názvem „Boosting Growth and Cohesion in EU Border 
Regions” (zvýšení růstu a soudržnosti hraničních regi-
onů EU). Všechny tyto velmi zajímavé informace můžete 
najít na následující internetové adrese: http://ec.eur-
opa.eu/regional_policy/en/information/publications/
communications/2017/boosting-growth-and-cohesi-
on-in-eu-border-regions

Die Mitgliederversammlung fand in diesem Jahr vom 
26. bis 28. Oktober auf Einlaudung der Euroregion 
Alentejo Centro Extremadura im spanisch-portugi-
sischen Grenzgebiet statt.
Die Anwesenden erhielten einen komlexen Überblick 
über laufende Aktivitäten derAGEG und vor allem zum 
Stand der europäischen Agenda.
Die erforderliche Wahl eines neuen Präsidenten ergab 

das einstimmige Votum zugunsten von Oliver Paasch, 
Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens, der sich auf der Sitzung vorstellte. 
Die eigentliche Jahreskonferenz behandelte eine Viel-
zahl relevanter Themen und beleuchtete diese unter 
dem Blickwinkel der aktuellen politischen Situation 
sowie den herrschenden Unsicherheiten in der EU. Alle 
relevanten Informationen werden über die Internetseite 
der AGEG veröffentlicht.
Eine Vielzahl von Lobbyaktivitäten sind in Vorbereitung 
und die deutsche Gruppe der AGEG wird im kommenden 
Jahr ebenfalls einen aktiven Beitrag leisten. 
Der letzte Tag gehörte der Exkursion zu erfolgreichen 
Projeketen der Gastgeberregion.
Zwischen den Vertetern der einzelnen Euroregionen 
fand wie immer ein reger und konstruktiver Erfahrungs-
austausch statt, somit hat die Jahreskonferenz zum wie-
derholten Male gezeigt, wie wichtig es ist, als Europäer 
miteinander zu kommunizieren
Auch deshalb haben für die Euroregionen people to peo-
ple Projekte  nach wie vor einen hohen Stellenwert.
Im Vorfeld der Sitzung fand am 25.10. eine Konferenz 
der EU-Kommission zur Mitteilung hinschtlich der 
Grenzhindernisse unter dem Titel „Boosting Growth and 
Cohesion in EU Border Regions” statt. Unter folgendem 
Link sind alle – sehr interessanten Informationen ab-
rufbar: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor-
mation/publications/communications/2017/boosting-
growth-and-cohesion-in-eu-border-regions

Grenzbrücke  Hraniční most
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Komise pro krizový management  Arbeitsgruppe Brandschutz, Katastrophenschutz und Rettungswesen

Již delší dobu projevovala německá strana komise zájem 
navštívit Společné česko-německé policejní centrum  
v Petrovicích. Počátkem prosince k jeho návštěvě došlo.
Pracovní komise v něm měla možnost nejen uskutečnit 
své jednání, ale na exkurzi v něm si prohlédnout prosto-
ry, v nichž jsou umístěni nejen čeští a saští policisté, ale 
i čeští a saští celníci. 
Efektivní spolupráci umožňuje i jazyková vybavenost 
pracovníků centra, jeho pracovníci ovládají oba jazyky. 
Ale i pro další úřady z obou stran je dvojjazyčnost velkou 
výhodou. Když občan z druhé země žádá o pomoc např. 
v okresních úřadech, a nemůže mu být vzhledem k ja-
zykové bariéře vyhověno, pracovníci centra v Petrovicích 
jsou vždy ochotni vzniklé problémy řešit. 
Společné policejní centrum je vynikajícím příkladem 
přeshraniční spolupráce a jeho služby bezprostředně 

slouží občanům.
Na svém jednání komise již také projednala první akti-
vity soutěže mladých hasičů euroregionu v roce 2018, 
která se uskuteční tentokrát v Oseku.  

Schon länger bekundete der deutsche Teil der Arbeits-
gruppe sein Interesse, einmal die gemeinsame Polizei-
station in Petrovice zu besichtigen. Anfang  Dezember 
war es dann soweit. 
Die Arbeitsgruppe konnte in den Räumlichkeiten der 
sächsisch-tschechischen Polizeistation nicht nur ihre 
Beratung abhalten, sondern auch das gemeinsame 
Lagezentrum besichtigen, wo sächsische und tsche-
chische Polizisten und die Bundespolizei unterge-
bracht sind und auch die Beamten vom sächsischen 

und tschechischen Zoll arbeiten. Da alle Mitarbeiter 
des Zentrums beide Landessprachen beherrschen, 
ist eine effektive Zusammenarbeit möglich. Auch für 
andere Behörden aus den Landkreisen hat die Zwei-
sprachigkeit einen großen Vorteil, denn wenn Bürger 
aus dem jeweiligen anderen Land um Hilfe z.B. in den 
Landratsämtern ersuchen und ihnen dort aufgrund 
der Sprachbarriere nicht geholfen werden kann, sind 
die Beamten aus Petrovice stets in der Lage diese Pro-
bleme zu lösen.
Das gemeinsame Polizeizentrum ist ein hervorragendes 
Beispiel der grenzübergreifenden Zusammenarbeit, des-
sen Dienste den Bürgern unmittelbar zu Gute kommen.
In ihrer Beratung besprach die Arbeitsgruppe bereits die 
ersten Aktivitäten zum Jugendfeuerwehrwettbewerb 
2018, der dann in Osek stattfinden wird.

Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur   Kultura a mládež   

Předseda německé části komise pro kulturu a mládež Eu-
roregionu Krušnohoří Wolfgang Kalus navrhl jednání této 
komise na zámku Rochsburg nikoli náhodou. Představil jí 
totiž prostory, se kterými se počítá pro výstavu českých 
umělců v euroregionu v rámci projektu, který připravuje 
Středosaský okres. Členové komise mu nezapomněli hned 
na začátku jednání poblahopřát k jeho jubilejním naro-
zeninám. V rozsáhlé diskusi se členové komise shodli, že 
výběr českých umělců provede saská strana na základě 
dosavadních partnerství a na české straně bude projek-
tovým partnerem Městské divadlo v Mostě. Adventní 
koncert, který je tradičním projektem euroregionu, se 
uskutečníl v Chomutově 9. prosince. V přípravě rozvojové 
strategie euroregionu navrhuje komise řadu témat, která 
by se do ní měla zařadit. Užší pracovní skupina se k tomu-
to bodu sejde a náměty připraví pro zpracování do studie. 
Jako obvykle měla kulturní komise nejvíce projektů k ho-
dnocení, tentokrát jich předloženo celkem 8. Z nich bylo 6 
doporučeno ke schválení, 1 projekt byl žadatelem stažen 
a jeden doporučen ke schválení oběžným způsobem po 
dokončení projektové žádosti. 

Komise nesouhlasí s nařízením saského správního 
orgánu a českého národního orgánu, které omezuje  
a v konečné fázi znemožňuje podávání opakovaných 
projektů. Právě v oblasti kultury a partnerství měst a 
obcí je opakování projektů zárukou udržitelnosti, jinak 
hrozí jejich skončení.  Po jednání si členové se zájmem 
prohlédli výstavní prostory zámku.  

Der Vorsitzende des deutschen Teiles der Arbeitsgruppe 
Schulen/Jugend/Kultur Herr Wolfgang Kalus wählte den 
Tagungsort der Arbeitsgruppe nicht zufällig aus, denn er 
stellte nach der Beratung die Räumlichkeiten in der Burg 
vor, die den Exponaten der tschechischen Künstler im 
Rahmen des von der Kultur GmbH  Mittelsachsen vorbe-
reiteten Projektes als Ausstellungsäume dienen werden. 
Nach einer umfangreichen Diskussion vereinbarten die 
Mitglieder, dass die Auswahl der tschechischen Künst-
ler aufgrund von bestehenden Partnerschaften von den 
deutschen Projektpartnern vorgenommen wird. Auf der 
tschechischen Seite ist der vorgesehene Projektpart-

ner das Stadttheater Most. Zum traditionellen Projekt 
Adventsingen der Euroregion, das am 9. Dezember 
2017 in Chomutov stattfindet, sind die Vorbereitungen 
abgeschlossen. Ein weiteres Thema war die Entwick-
lungsstrategie der Euroregion. Die Arbeitsgruppe schlug 
eine Reihe von Themen vor, die sich in die Strategie 
einreihen sollen. Eine engere Arbeitsgruppe triff sich zu 
diesem Thema separat und die bereitet Vorhaben  für die 
Einarbeitung in die Studie vor. Wie üblich, hatte auch 
dieses Mal die Arbeitsgruppe die meisten Projekte zur 
Beurteilung für den LLA. Es handelte sich um 8 Projekte, 
wovon 6 zur Genehmigung empfohlen wurden. Ein Pro-
jekt wurde zurückgezogen und ein Projekt wurde für das 
Umlaufverfahren empfohlen. 
Die Arbeitsgruppe ist mit der Änderung des Umset-
zungsdokumentes, dass sich wiederholende Projekte 
stark einschränkt, nicht einverstanden. Gerade im Be-
reich Kultur und der Städtepartnerschaft sind die wie-
derholenden Projekte eine Garantie der Nachhaltigkeit.
Die Euroregionen werden zu diesem Thema das Ge-
spräch mit der Verwaltungsbehörde und der Nationalen 
Behörde, die diese Anordnung getroffen hatten, das 
Gespräch suchen. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe vergaßen auch nicht, 
dem Vorsitzenden Wolfgang Kalus nachträglich zu sei-
nem 60. Geburtstag zu gratulieren.  
Nach der Beratung wurden die Ausstellungsräume des 
Schlosses besichtigt.  
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 Arbeitsgruppe Umwelt und Regionalplanung   Komise pro životní prostředí a regionální plán   

Ještě nikdy se to nestalo, ale tentokrát do Freibergu  
27. 11. 2017 přijel na jednání komise pro životní pro-
středí a regionální plán jen jeden jediný člen české části 
komise, její předseda Dr. Jiří Roth, samozřejmě s českým 
jednatelem a projektovou manažerkou euroregionu. 
Saská strana se obrací na jednatelství české části, aby 
vytvořilo podmínky účasti českých členů komise. 
Komise projednala tři velké projekty určené pro jed-
nání Monitorovacího výboru a po odborném posouzení 
je doporučila k přijetí. Mezi nimi byl i projekt Enzedra, 
který komisi na posledním jednání v chomutovském 
zooparku představil Ing. Honzík z výzkumného stavu 
rostlinné výroby Chomutov. 
 Poté se komise zabývala náměty do rozvojové stra-
tegie euroregionu. Podobně jako další komise, i ona 
vytvoří malou pracovní skupinu, která témata do 
strategie zpracuje a navrhne. Již nyní se jich objevila 
celá řada. Pro příští jednání projevila saská část komise 
zájem o strukturu lesů a vodního hospodářství v české 
části euroregionu a požádala českého předsedu o za-
jištění vhodných partnerů na jednání. 
Komisi na jednání ve Freibergu opouští její dlouholetý 
člen Dipl. Ing. Christian Zschammer ze Správy saských 
přehrad. Jménem komise mu za jeho aktivní spoluprá-
ci v uplynulých patnácti letech poděkovali oba jedna-
telé.  Nahradí ho Dipl.Ing. Claus – Peter Reichelt ze 

stejné společnosti. V euroregionu je známý z četných 
a úspěšných společných projektů. 

Noch niemals ist es passiert, aber dieses Mal kam nur ein 
einziges Mitglied der tschechischen Seite der Arbeits-
gruppe - der Vorsitzender Dr. Jiří Roth nach Freiberg zu 
der Beratung der Arbeitsgruppe Umwelt und Regional-
planung nur, selbstverständlich mit dem tschechischen 
Geschäftsführer und der Projektmanagerin. 
Die Arbeitsgruppe beurteilte die für den Begleitaus-
schuss bestimmten Großprojekte und empfahl sie zur 
Genehmigung. Unter anderen war es auch das Projekt 
Enzedra, welches bei der letzten Beratung im Tierpark 
Chomutov von Herr Ing. Honzík aus dem Forschungsin-
stitut der Pflanzenproduktion vorgestellt wurde. 
Weiterhin beschäftigte sich die Arbeitsgruppe mit den 

Themen der Entwicklungsstrategie der Euroregion. Ähn-
lich, wie andere Arbeitsgruppen der Euroregion, bildet 
auch sie eine kleine Arbeitsgruppe, die Themen für die 
Strategie erarbeitet. Schon jetzt entdeckte man eine 
ganze Reihe. Die nächste Beratung soll sich den Themen 
Waldstruktur und Wasserwirtschaft widmen. Die säch-
sische Seite bat um passende Partner bei der Beratung. 
Zur Beratung der Arbeitsgruppe in Freiberg wurde das 
langjährige Mitglied, Herr Dipl. Ing. Christian Zscham-
mer von der Talsperren Verwaltung Sachsen verabschie-
det. Im Namen der Arbeitsgruppe bedankten sich die 
Geschäftsführer für seine aktive Mitarbeit in der Arbeits-
gruppe während der letzten 15 Jahre. Sein Nachfolger 
wird Herrn Dipl. Ing. Claus-Peter Reichelt aus dem glei-
chen Unternehmen.   Er ist in der Euroregion aus zahl-
reichen gemeinsamen und sehr erfolgreichen Projekten 
bekannt. 

Arbeitsgruppe Sport   Sportovní komise  

Ve statutárním městě Most, které je nositelem titulu 
Evropské město sportu, se na radnici sešla sportovní 
komise Euroregionu Krušnohoří na svém listopadovém 
zasedání. Zúčastnili se ho i zástupci sportu a jedna-
telství Euroregionu Elbe/Labe, protože oba euroregiony 
realizují společně řadu projektů. Přivítal je primátor 
Mostu Mgr. Jan Paparega. Sám je sportovec a je i mí-
stopředsedou Euroregionu Krušnohoří. Podobně, jako 
starosta Loun Radovan Šabata, práci sportovní komise  
i primátor Mostu osobně podporuje. Jednatelé Euroregi-
onu Krušnohoří představili stav realizace Fondu malých 
projektů a zástupci obou euroregionů mohli tento stav 
porovnat. Zdá se, že do konce programového období 
budou prostředky určené pro Fond malých projektů 
účelně využity a vystačí až do konce programového 
období. Komise obou euroregionů vysoce ocenily spo-
lečné sportovní hry, které se již stávají dobrou tradicí.  
V letošním roce se konaly v září v Drážďanech již potřetí. 
Shodly se také na konání příštích letních sportovních her  
14. září 2018 v Ústí nad Labem. Na jednání byly předlože-
ny čtyři projektové žádosti v oblasti sportu, ke kterým 
komise Euroregionu Krušnohoří zaujala svá odborná sta-
noviska. Komise se na mosteckém zasedání opět zabývala 
svými návrhy do rozvojové strategie euroregionu. Shodla 
se na tom, že do ní zahrne každoroční letní sportovní hry 
a každé dva roky zimní hry. Stejný záměr má také Euro-
region Elbe/Labe. Podrobnosti připraví pracovní skupina. 

Velká diskuse se rozpoutala ke stanovisku správního 
orgánu ohledně opakovaných projektů. Komise obou eu-
roregionů jsou toho názoru, že opakované projekty jsou 
potřebné, prohlubují partnerství a účastní se jich vždy 
mnoho nových účastníků. Jednatelé byli proto vyzváni, 
aby toto stanovisko předali správním orgánům programu.  
Jednání se zúčastnila nová členka komise Mgr. Zuzana 
Bařtipánová, místostarostka Bíliny.

In der Stadt Most, die Träger des Titels Europäische 
Stadt des Sports ist, traf sich im November die Arbeits-
gruppe Sport der Euroregion Erzgebirge im Rathaus zu 
ihrer Beratung. Es beteiligten sich daran auch Vertre-
ter des Sports und der Geschäftsstelle der Euroregion 
Elbe/Labe, weil beide Euroregionen schon eine Reihe 
gemeinsamer Projekte realisierten.  Die Arbeitsgruppe 

beschäftigte sich bei der Moster Beratung auch mit 
den Vorschlägen für die Entwicklungsstrategie der 
Euroregion. Es wurde vereinbart, dass sie jährliche 
Sportspiele beinhalten wird und jedes zweite Jahr die 
Winterspiele. Ähnliche Vorhaben hat auch die Eurore-
gion Elbe/Labe. Die Einzelheiten bereitet eine kleine 
Gruppe vor. Eine große Diskussion entbrannte zur 
Stellungnahme der Verwaltungsbehörde zu den sich 
wiederholenden Projekten. Die Arbeitsgruppen beider 
Euroregionen sind der Meinung, dass diese Projekte 
nutzbringend sind, die Partnerschaft vertiefen und 
auch neue Teilnehmer generieren. Beide Geschäfts-
führer wurden beauftragt, diese Stellungnahme an 
die Verwaltungsbehörden des Programms zu überge-
ben. An der Beratung nahm ein neues Mitglied teil, 
die Vizebürgermeisterin von Bilina, Frau Mgr. Zuzana 
Bařtipánová.
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Arbeitsgruppe Soziales   Sociální komise

Pro jednání této aktivní komise 14.11.2017 vybrala 
její saská část novou budovu Krušnohorského okres-
ního úřadu v Annabergu.  Podle ročního plánu práce 
byla na programu sociální práce s nezaměstnanými, 
ohroženými dětmi a mládeží v problematických ro-
dinách, tentokrát na saské straně. Komise se přímo na 
místě při exkurzi seznámila s prací Jobcentra a s jeho 
úkoly, a poté následovalo podrobné seznámení s pro-
blematikou péče o děti a mládež na základě platných 
zákonů a předpisů. Tuto problematiku představila již 
krátce na posledním jednání komise v Mostě Christi-
ane Wenner z referátu na pomoc mládeži okresního 
úřadu Krušnohorského okresu, ale nyní ji mohla před-
stavit za velké pozornosti českých členů komise již  
v celé šíři. V živé diskusi byly také porovnány systémy 
péče o rodinu v nouzi a německá strana pro reálnou 
představu připravila dokumenty o finanční podpoře  
v nouzi a nezaměstnanosti i se systémem kontroly pro-
ti jejímu zneužívání. Komise poté hodnotila 3 projekto-
vé žádosti do Fondu malých projektů a po podrobném 
projednání je doporučila, i když ve dvou případech  
s požadavkem o stanovení podmínek ohledně počtu 
účastníků a doložení potřebnosti a informovanosti. 
Pro rozvojovou strategii doporučila komise celou řadu 
témat, která shrnou a zpracují u úzkém kruhu oba 
předsedové, Ing.  Karel Giampaoli a Frank Reißmann. 
Závěrečná diskuse se soustředila na problém opakova-
ných projektů, které chce saský správní orgán i český 
národní orgán omezit. Komise shodně konstatuje, že 
opakované projekty prohlubují dosavadní partnerství, 

dokladují udržitelnost a vždy se na nich podílejí noví 
účastníci. Oba jednatelé byli pověřeni spojit se s další-
mi euroregiony a zasadit se o možnost opětovného 
podávání opakovaných projektů.  

Für die Beratung dieser aktiven Arbeitsgruppe am  
14. 11. 2017 wurde  das neue Gebäude des Land-
ratsamtes des Erzgebirgischen Kreises in Annaberg 
ausgesucht. Aufgrund des Jahresplans standen die 
Aufgaben des Jobcenters, bei dessen Besichtigung die 
Arbeitsgruppenmitglieder mit dessen Aufgaben ver-
traut gemacht wurden. Darauf folgten ausführliche 
Informationen zur Kinder- und Jugendhilfe  auf der 
Grundlage der gültigen Gesetze und Vorschriften. Dieses 
Thema wurde schon bei der letzten Beratung in Most 
von Frau Christiane Wenner aus dem Landratsamt des 
Erzgebirgskreises kurz vorgestellt, jedoch jetzt konnte 
sie nun diese Thematik in seiner ganzen Bandbreite 
vorstellen, die bei den tschechischen Mitgliedern mit 
großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. In einer regen 
Diskussion wurden beide Systeme der sich in Notlagen 
befindenden Familien verglichen. Die deutsche Seite 
erarbeitete dafür Anträge zur finanziellen Unterstüt-
zung für Familien in Not und für Sozialhilfeempfänger, 
gemeinsam mit einem System der Kontrolle gegen den 
Missbrauch.  Anschließend bewertete die Arbeitsgrup-
pe 3 Projektanträge aus dem Fonds der Kleinprojekte, 
die sie nach einer ausführlichen Diskussion zur Geneh-
migung empfahl, wenn auch in zwei Fällen mit der 

Aufforderung, eine Auflage für die Festlegung der Be-
dingungen bezüglich der Teilnehmerzahl und die Publi-
zität nachzuweisen. Für die Entwicklungsstrategie der 
Euroregion empfahl die Arbeitsgruppe eine Reihe von 
Themen, die im einen engen Kreis beide Vorsitzenden, 
Herren Frank Reißmann und Herr Ing. Karel Giampaoli 
zusammenfassen und erarbeiten werden. Die Schluss-
diskussion konzentrierte sich auf das Thema „Wieder-
holende Projekte“. Die sächsische Verwaltungsbehörde 
und die tschechische Nationalbehörde wollen diese 
Projekte einschränken. Die Arbeitsgruppe konstatiert 
übereinstimmend, dass sich wiederholenden Projekte 
die bisherige Freundschaft vertiefen, die Nachhaltigkeit 
garantieren. Zudem beteiligen sich immer andere Men-
schen an den Projekten. Beide Geschäftsführer wurden 
beauftragt, sich mit anderen Euroregionen zu konsultie-
ren und sich dafür einzusetzen, die Beantragung der sich 
wiederholenden Projekte weiter zu ermöglichen.

Neue Partnerschaft   Nové partnerství

Jednou z mnoha aktivit odborných komisí euroregionu 
je i pomoc při vyhledávání a navazování partnerství. 
Kromě partnerství obcí a měst je to i pomoc spolkům a 
sdružením při navazování partnerství. Sociální komise 
stojí i při navázání spolupráce sociálních ústavů v Mostě 
a v Krušnohorském okrese. Sozialbetriebe Mittleres Erzge-
birge gGmbH a Městská správa sociálních služeb v Mostě 
– příspěvková organizace, tak v sobě našly vhodné part-
nery pro budoucí spolupráci. Po první návštěvě zařízení 
Sozialbetriebe v Olbernhau, které se zúčastnila náměst-
kyně primátora Ing. Markéta Stará s předsedou sociální 
komise Euroregionu Krušnohoří Ing. Karlem Giampaolim, 
došlo 13. října 2017 ke konkrétním návrhům spolupráce. 
Ředitel Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH 
Andreas Haustein navrhl jednání v novém domě seniorů 
Seniorenresidenz „Am Markt“ v Marienbergu. Dohodnuty 
zde byly výměny zkušeností pracovníků v práci se seniory 
a společné aktivity seniorů. Nový ředitel Městské správy 
sociálních služeb v Mostě Ing. Martin Strakoš a Ing. Blaho-
slav Číčel z Diakonie ČCE v Mostě, člen sociální komise eu-
roregionu, s sebou již přivezli konkrétní náměty, které díky 
jazykovému vybavení Ing. Číčela mohli budoucí partneři 
spolu s jednatelem euroregionu podrobně projednat.     

Eine der vielen Aktivitäten der Arbeitsgruppen der Euro-
region ist auch die Suche nach neuen Partnern. Neben 
den Städte- und Gemeindepartnerschaften ist das auch 
eine Hilfe für Vereine und Verbände bei der Knüpfung der 
Partnerschaften. Die Arbeitsgruppe steht auch bei der 
Knüpfung von Kontakten  der Sozialeinrichtungen in Most 
und im Erzgebirgskreis zur Verfügung. Die Sozialbetriebe 
Mittleres Erzgebirge gGmbH und die Stadtverwaltung 
der Sozialdienstleistungen in Most – einer Beitragsor-
ganisation, können passende  Partner für eine künftige 
Zusammenarbeit sein. Nach dem ersten Besuch der Sozi-
albetriebe in Olbernhau, an dem die Vizebürgermeisterin 
von Most Frau Ing. Markéta Stará und der Vorsitzenden 
der Arbeitsgruppe Soziales der Euroregion Krušnohoří 

Herrn Ing. Karel Giampaoli am 13. Oktober teilnahmen, 
kam es zu konkreten Vorschlägen der Zusammenarbeit. 
Der Leiter der Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH 
Herr Andreas Haustein schlug dafür eine Beratung im 
neuen Haus der Senioren Seniorenresidenz „Am Markt“ 
in Marienberg vor. Vereinbart wurde ein Erfahrungsaus-
tausch der Mitarbeiter in Bereich Seniorenarbeit und ge-
meinsame Aktivitäten der Senioren. Der neue Direktor der 
Stadtverwaltung der Sozialdienstleistungen in Most Herr 
Ing. Martin Strakoš und Herr Ing. Číčel von der Diakonie in 
Most, Mitglied der Arbeitsgruppe Soziales, brachten kon-
krete Vorschläge mit, die dann dank der Sprachkompetenz 
des Herrn Číčel gemeinsam mit dem Geschäftsführer der 
Euroregion ausführlich besprochen werden konnten.
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Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung und Tourismus   Komise pro hospodářství a turistiku

Místem jednání této důležité komise se 20.11.2017 stala 
Okresní hospodářská komora v Mostě. Komise posoudila 
celkem čtyři projekty určené pro rozhodování v Lokálním 
řídícím výboru, z nichž jeden projekt, zaměřený na turi-
stiku, doporučuje předem konzultovat s Krušnohorským 
turistickým svazem v Annabergu a přepracovat ho. Velmi 
obšírně se komise zabývala rozvojovou strategií eurore-
gionu. Pracovní skupina pod vedením Mathiase Lißkeho 
připravila pro jednání již konkrétní návrh témat z poh-
ledu hospodářství a turistiky, který doplnila Ing. Jiřina 
Pečnerová, ředitelka OHK Most, o jazykovou ofenzivu pro 
oblast turistiky. 
Nařízení saského správního orgánu a národního orgánu 
ČR o opakovaných projektech se setkalo i v této komisi 
s nesouhlasem. Komise upozorňuje na to, že především 
malá sdružení by v případě, že nebudou moci projekty 
opakovat, své přeshraniční aktivity nemohla udržet. 
Právě v opakovaných projektech tkví jejich udržitelnost. 
V rozvoji hospodářské spolupráce komise chce po-
kračovat v podpoře prezentace podniků a technického 
vzdělávání a navázat tak na úspěšné projekty Labora a 
Byznys Day partnerů OHK Chomutov a Wirtschaftsförde-
rung a turistických prezentací Tourismusverband Erzge-
birge, OHK Most a IHK Chemnitz. Další jednání komise 
bylo stanoveno na únor 2018.

Rozvojová strategie euroregionu Krušnohoří v ča-
sovém horizontu 2020 až 2030
Komise pro hospodářství a turistiku
Hlavní cíl: Propojení institucí zapojených do přeshra-
ničního procesu rozvoje hospodářství.
•  Přeshraniční informační systém vztahující se k ekono-

mické situaci, demografickým trendům, trhu práce, 
hospodářským lokalitám a investičním příležitostem, a 
rovněž k turistickým nabídkám na obou stranách bez-
prostředně v příhraničí (euroregion).

•  Zpracování společné platformy pro prezentaci hos-
podářského a turistického potenciálu euroregionu 
a propojení této platformy s regionálními instituce-
mi. K tomu se vztahuje vytvoření organizačního 

systému s odpovědností za udržitelnost této platformy 
a za její informovanost.

•  Personální posilování euroregionu také prostřednict-
vím institucionální podpory.

•  Dvojjazyčné značení veřejných, turistických a kulturních 
institucí v euroregionu, a rovněž návštěvnických atrak-
tivností pro zvýšení přitažlivosti sousedního regionu.

•  Rozvoj přeshraniční mobility – jednak ve veřejné osob-
ní dopravě, jednak v individuální dopravě.

•  Podpora výměny mládeže, zejména v oblasti profesní 
orientace a odborné profesní přípravy.

•  Jazyková ofenziva v oblasti turistiky.

Der Tagungsort dieser wichtigen Arbeitsgruppe war am 
20. 11. die Kreiswirtschaftskammer in Most. Die Arbeits-
gruppe bewertete insgesamt vier für die Entscheidung 
des Lenkungsausschusses bestimmte Projekte. Von denen 
empfahl sie, ein touristisches Projekt erst mit dem Touris-
musverein Erzgebirge zu konsultieren und dann zu über-
arbeiten. Sehr ausführlich beschäftigte sich die Arbeits-
gruppe mit der Entwicklungsstrategie der Euroregion. 
Eine kleine Gruppe unter Leitung des Herrn Mathias Lißke 
bereitete für die Beratung einen konkreten Vorschlag der 
Themen aus der Sicht der Wirtschaftsförderung und des 
Tourismus die von Frau Ing. Jiřina Pečnerová, Direktorin 
der Moster Kammer um eine Sprachoffensive im Bereich 
Tourismus ergänzt worden sind. Die Anweisungen der 
sächsischen Verwaltungsbehörde und der tschechischen 
Nationalbehörde über die sich wiederholenden Projekte 
stieß auch in dieser Arbeitsgruppe auf eine Meinungs-
verschiedenheit. Die Arbeitsgruppe macht darauf auf-
merksam, dass vor allem kleine Vereine im Falle, dass sie 
die Projekte nicht wiederholen könnten, ihre grenzüber-
schreitenden Aktivitäten nicht fortsetzen würden. Gerade 
in sich wiederholenden Projekten besteht ihre Nachhal-
tigkeit. In der wirtschaftlichen Zusammenarbeit möchte 
die Arbeitsgruppe die Unterstützung der Vorstellung der 
Unternehmen und die technische Bildung fortsetzen und 
damit an erfolgreiche Projekte anknüpfen, wie z.B. Busi-

nes Day und Labora, deren Partner die Kammer Chomu-
tov und die Wirtschaftsförderung Annaberg sind. Auch 
touristische Vorhaben der Partner Tourismusverband 
Erzgebirge, Kammer Most und IHK Chemnitz möchte sie 
fortführen. Die nächste Beratung wurde für Februar 2018 
festgelegt. 

Entwicklungsstrategie der Euroregion Erzgebir-
ge/Krušnohoří im Zeithorizont 2020 bis 2030
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung/Tourismus
Gesamtziel: Vernetzung der Institutionen, die am grenz-
überschreitenden Wirtschafts- Entwicklungsprozess 
beteiligt sind.
Dazu sind nachfolgende Themen und Projektideen aus 
Sicht der Arbeitsgruppe besonders wichtig:
•  Grenzüberschreitendes Informationssystem zur wirt-

schaftlichen Situation, zur demografischen Entwick-
lung, zum Arbeitsmarkt, zu Gewerbestandorten und 
Investitionsmöglichkeiten, zu touristischen Angeboten 
auf beiden Seiten unmittelbar in der Grenzregion (Eu-
roregion).

•  Erarbeitung einer gemeinsamen Plattform für die 
Präsentation der wirtschaftlichen und touristischen 
Potenziale der Euroregion und Vernetzung dieser Platt-
form mit regionalen Einrichtungen. Dazu gehört der 
Aufbau eines Organisationssystems und Verantwort-
lichkeiten zur nachhaltigen Pflege dieser Plattform 
und ihrer Informationen. 

•  Personelle Stärkung der Euroregion auch über institu-
tionelle Förderung.

•  Zweisprachige Ausschilderung in der Euroregion von 
öffentlichen, touristischen und kulturellen Einrich-
tungen sowie Besichtigungsschwerpunkten zur Förde-
rung der Erlebbarkeit der Nachbarregion.

•  Entwicklung der grenzüberschreitenden Mobilität – 
einmal im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 
und zum anderen im Individualverkehr. 

•  Förderung des Jugendaustausches insbesondere in der 
Berufsorientierung und in der Berufsbildung.

•  Sprachoffensive im Bereich Touristik
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Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte 16 Projekte   Lokální řídící výbor schválil celkem 16 projektů

Toto společné rozhodovací grémium pro Fond malých 
projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg 
V-A na svém zasedání 29.11.2017 v Mostě v zrekon-
struovaném Divadle rozmanitostí obdrželo k rozhodo-
vání celkem 19 projektových žádostí. Za Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR se zasedání zúčastnil Ing. Karel Malát. 
Celkem bylo schváleno 16 projektů, z toho českých za 
74 783,64 EUR, saských za 113 843,72 EUR dotačních 
prostředků. Celkem 3 projekty nebyly na doporučení od-
borných komisí schváleny, další 3 projekty byly odsouh-
laseny do hlasování per rollam.
Fond malých projektů, který spravuje a administruje 
Euroregion Krušnohoří, je projektem v Kooperačním 
programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshra-
niční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně 
má každá strana euroregionu k dispozici průměrně  
230 000 EUR. Celkem ještě zbývá v současném pro-
gramovém období více než milion 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  
z velké části zohledněny. Jednání výborně tlumočila, 
jako obvykle, Luise Zelenková. 
Lokální řídící výbor stanovil termíny svého zasedání pro 
příští rok. Další Lokální řídící výbor se uskuteční 14.3.2017 
 v Mostě, poté 30.5. ve Freibergu, následovat bude  
12.9. v Mostě a závěrečné zasedání v roce 2018 bude  
28.11. ve Freibergu. 

Das gemeinsame Entscheidungsgremium für den 
Kleinprojektefonds im Kooperationsprogram Sachsen – 
Tschechische Republik Interreg V-A bewertete bei seiner 
Sitzung am 29. 11. 2017 im sanierten Theater der Viel-
falt insgesamt 19 Projektanträge. Das Ministerium für 
Regionalentwicklung wurde von Herrn Ing Karel Malát, 
aus der Abteilung der europäischen territorialen Zusam-
menarbeit, vertreten. Es wurden 16 Projekte genehmi-
gt, sächsische Projekte in Höhe von 113 843,72 EUR, die 
tschechischen mit insgesamt 74 783,64 EUR.  Insgesamt 
3 Projekte wurden auf Empfehlung der Arbeitsgruppen 
nicht genehmigt, weitere 3 Projekte wurden in das Um-
laufverfahren abgestimmt. 
Der von der Euroregion verwaltete Kleinprojektefonds 
ist ein Projekt im Programm Interreg V-A und unter-
stützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Sach-
sen und Tschechische Republik bis 2020. Jährlich hat 

jede Seite der Euroregion in dieser Förderperiode 230 
000 EUR zur Verfügung. 
Über die Förderung entscheidet der gemeinsame 
tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss mit 
insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern und mit 
7 Mitgliedern mit Beratungsstimmen. Die empfohle-
nen Projekte wurden in den Arbeitsgruppen der Euro-
region bewertet und ihre Stellungnahmen wurden 
größtenteils berücksichtigt. 
Die Beratung wurde von Frau Luise Zelenková ausge-
zeichnet gedolmetscht.
Der Lenkungsausschuss legte die Sitzungstermine für 
das Jahr 2017 fest. Der nächste Lenkungsausschuss 
findet am 14. 03. 2018 in Most statt, danach am 30. 05 
in Freiberg, es folgt 12. 09. in Most und die Schlussta-
gung 2018 findet am 28. 11. in Freiberg statt. 
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Arbeitskreis „Europa“ der CDU-Fraktion   Pracovní skupina „Evropa“ poslaneckého klubu CDU

Jednatelé saských euroregionů navštívili 20. října Pra-
covní skupinu „Evropa“ poslaneckého klubu CDU, jejíž 
členové se o práci euroregionů velmi zajímají a pod-
porují je. Zvláštní pozornost věnovali členové této pra-
covní skupiny strukturám a jejich cílům v regionech, 
ale zájem měli také o získané dotace z evropských 
programů a ze strany Svobodného saského státu. Jed-
ním z hodně diskutovaných témat byla příprava no-
vého dotačního období po roce 2020, které je nadále 
nejasné. Členové pracovní skupiny projevili obzvláštní 
zájem o podněty a doporučení euroregionů, od jejich 
praktické činnosti a jejich dotačních možností, až po 
zjednodušení jejich správy.  

Die sächsischen Geschäftsführer besuchten am 20. Okto-
ber den Arbeitskreis „Europa“ der CDU-Fraktion, dessen 

Mitglieder sich immer sehr für die Arbeit der Euroregi-
onen interessieren und diese unterstützen.
Dabei waren Ihre Strukturen und Zielstellungen für die 
Regionen, aber auch die erfahrene Unterstützung und 
Finanzierung durch EU-Förderprogramme und den 
Freistaat Sachsen für den Arbeitskries von besonderem 
Interesse. Ein ebenso interessantes Diskussionsthema 
war die Vorbereitung der neuen EU-Förderperiode nach 
2020 , die zunehmend Ihre Schatten voraus wirft. Die 
Mitglieder des Arbeitskreises waren an Anregungen und 
Empfehlungen aus der praktischen Tätigkeit der Eurore-
gionen zu Fördermöglichkeiten bis hin zu  Verwaltungs-
vereinfachungen sehr interessiert.

Rat der Euroregion Krušnohoří im Sächsischen Landtag   

Rada Euroregionu Krušnohoří v Saském zemském sněmu

Podpora euroregionů ze strany Saského zemského sněmu 
je všeobecně známá a vysoce ceněna, především pos-
lanec tohoto sněmu, Lužický Srb Heiko Kosel (Linke), se  
o přeshraniční spolupráci euroregionů dlouhodobě zasa-
zuje. I proto Rada Euroregionu Krušnohoří pověřila svého 
jednatele, aby zorganizoval exkurzi a říjnové jednání 
rady právě v budově Saského sněmu. Radu Euroregionu 
Krušnohoří zde přivítal prezident Saského zemského sně-
mu Dr. Matthias Rößler (CDU). V přeshraniční spolupráci 
zde nehraje stranickost žádnou roli, stejně jako v našem 
euroregionu.  Prezident ve své řeči vysoce ocenil přínosy 
euroregionů ve spolupráci mezi Saskem a ČR. Na exkurzi  
v budově sněmu pak členy rady provázel Heiko k překva-
pení všech perfektní češtinou, a čeští zástupci samospráv 
se při ní živě zajímali o činnost tohoto zákonodárného 
sboru. Následného zasedání rady se poté zúčastnili  
i saští partneři. Přítomní se seznámili s výsledky Lokálního 
řídícího výboru, Fondu malých projektů, který euroregion 
spravuje, a zabývali se přípravou jeho listopadového za-
sedání. Schváleny byly poté změny v komisi pro životní 
prostředí, kde po odchodu vedoucí Ekologického centra 
Most pro Krušnohoří bude toto centrum zastupovat její 
nástupkyně Martina Černá. Rada také podpořila iniciativu 
Mgr. Mareše pro založení komise vzdělávání. Diskuse se 
vedla také o členství české části euroregionu v Asociaci 
evropských hraničních regionů, kde byla česká část euro-

regionu zatím pouze hostem, ale čerpala její výhody. Čle-
nové rady se nechtějí zachovat jako Litvínov a navrhnou na 
valné hromadě vstup do této asociace. Svobodný spolkový 
stát Sasko byl zrušen v roce 1952 a obnoven byl až v roce 
1990. V současné době má o něco málo více než 4 miliony 
obyvatel.  Na hranici ČR se Saskem jsou čtyři euroregiony.   

Die Unterstützung der Euroregionen seitens des Säch-
sischen Landtags ist überall bekannt und hochge-
schätzt, vor allem der Abgeordnete des Landtags, der 
Sorbe Heiko Kosel (Linke) engagiert sich langjährig 
für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Euroregionen. Auch deshalb hat der Rat der Euroregi-
on Krušnohoří ihren Geschäftsführer beauftragt, eine 
Exkursion mit der Ratssitzung gerade im Gebäude des 
Landtags zu organisieren. Mitglieder des tschechischen 
Rats der Euroregion begrüßte hier Präsident des Säch-
sischen Landtags Herr Dr. Matthias Rößler (CDU). In der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit spielt die Par-
teizugehörigkeit keine Rolle, genau wie in unserer Eu-
roregion. Der Präsident schätzte in seiner Rede den Bei-
trag der Euroregionen in der Zusammenarbeit zwischen 
Sachsen und Tschechien hoch ein. Bei der Exkursion im 
Landtag wurden die Ratsmitglieder von Heiko Kosel 
in perfekten tschechischer Sprache begleitet, was alle 

überraschte. Die tschechischen Vertreter der Selbst-
verwaltungen interessierten sich rege für die Tätigkeit 
der gesetzgebenden Körperschaft. An der folgenden 
Ratssitzung nahmen auch die sächsischen Partner der 
Fraktion Die Linke teil.  Die Teilnehmer machten sich 
mit den Ergebnissen des Lokalen Lenkungsausschuss 
des von der Euroregion verwaltete Kleinprojektefonds 
bekannt und beschäftigten sich mit der Vorbereitung 
der neuen Sitzung im November. Bestätigt wurden 
auch Änderungen in der Arbeitsgruppe Umwelt, wo 
nach dem Austritt der Leiterin des Ökologischen Zen-
trums fürs Erzgebirge in Most von deren Nachfolgerin 
Frau Martina Černá vertreten wird.  Der Rat unterstützte 
die Initiative von Herrn Mgr. Mareš bei der Gründung 
einer neuen Arbeitsgruppe Bildung. Eine Diskussion 
wurde über Mitgliedschaft des tschechischen Teiles der 
Euroregion in der Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen geführt.  Die tschechische Seite der 
Euroregion war hier bis jetzt nur ein Gast, hat aber die 
Vorteile genutzt. Die Mitglieder des Rates wollen nicht 
wie die Stadt Litvinov handeln und schlagen bei der 
Vorsammlung den Beitritt in die Assoziation vor.  
Seit 1952 gab es den Freistaat Sachsen nicht mehr. 
Erst 1990 wurde er wieder erneuert. Gegenwärtig hat 
er mehr als 4 Millionen Einwohner. An der Grenze zur 
Tschechischen Republik gibt es vier Euroregionen.
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Ratssitzung in Podbořany   Rada v Podbořanech 

Jako vždy, když je jednání rady v Podbořanech, je účast 
členů rady vysoká. Bylo tomu tak i 24. října 2017. Ne-
jdůležitějším bodem jednání byla příprava Lokálního 
řídícího výboru Fondu malých projektů. Tento fond eu-
roregion spravuje, a proto rada cítí za správné rozhodo-
vání o předložených projektech velkou zodpovědnost.  
Z celkem 19 předložených projektů, které byly již pře-
dem posouzeny odbornými komisemi euroregionu, rada 
doporučuje svým členům v Lokálním řídícím výboru po-
dpořit 15, čtyři projektové žádosti nedoporučuje schválit. 
Celkem tři projektové žádosti nebyly zaregistrovány, 
přesto rada doporučuje o těchto projektech rozhodnout 
v oběžném řízení, aby mohly být realizovány plánova-
né a připravené aktivity, které by později nebylo možné 
stihnout. V oběžném řízení jsou projektové žádosti bo-
dově hodnoceny členy Lokálního řídícího výboru stejně 
jako ty, které byly podány v řádném termínu. Oběžné 
řízení je však povolováno jen ve výjimečných případech. 
Rada se také seznámila s předloženým velkým projekty, 
o kterých se bude rozhodovat v Monitorovacím výboru 
programu přeshraniční spolupráce Sasko – ČR Inter-
reg V-A.  Odborné komise k nim již daly svá stanoviska  
a rada svým zástupcům doporučuje tato stanoviska v Mo-
nitorovacím výboru vyjádřit. Euroregion v nadcházejícím 
Monitorovacím výboru budou zastupovat jeho členové, 
primátor Mostu Mgr. Jan Paparega a jednatel euroregionu 
Mgr. František Bína, jednatelka německé části Beate Eben-
höh a tentokrát byl Ústeckým krajem pověřen i člen rady 
euroregionu, starosta Jirkova Ing. Radek Štejnar. Velká 
diskuse, podobně jako ve všech komisích euroregionu, 
se rozpoutala ohledně změny Realizačního dokumentu 
Fondu malých projektů, který omezuje podávání opako-
vaných projektů. Rada se shodla na tom, že opakované 
projekty prohlubují přeshraniční spolupráci, zaručují její 
udržitelnost a malá sdružení by z přeshraniční spolupráce 
byla vyřazena. Jednatele česko-saských euroregionů rada 
vyzvala, aby se pokusili tvrdě formulované znění o opako-
vaných projektech  zmírnit. Rada také odsouhlasila změny 
v komisích. Sportovní komisi posílí místostarostka Bíliny 
Mgr. Zuzana Bařtipánová, v kulturní komisi nahradí dosa-
vadní členku Mgr. Veroniku Horovou nová místostarostka 
Bíliny Vendula Vodičková.   

Wie immer, wenn die Ratssitzung in Podbořany stattfin-
det, ist die Anwesenheit ihrer Mitglieder hoch. So war 
es auch am 24. Oktober 2017. Der wichtigste Punkt der 
Tagung war die Vorbereitung des Lokalen Lenkungsaus-
schusses des Kleinprojektefonds. Aus den insgesamt 
19 vorgelegten Projektanträgen, die schon von den 
Facharbeitsgruppen der Euroregion bewertet wurden, 
empfahl der Rat dem Lenkungsausschuss 15 zu unter-
stützen, vier Projektanträge wurden nicht genehmigt. 
Insgesamt drei Projektanträge wurden nicht registriert, 
trotzdem empfahl der Rat, über die Projekte im Umlauf-
verfahren zu entscheiden, damit die geplanten und vor-
bereiteten Aktivitäten realisiert werden, die man später 

nicht schaffen könnte. Im Umlaufverfahren werden 
die Projektanträge von den Mitgliedern des Lenkungs-
ausschusses mit Punkten bewertet, genau wie die, die 
rechtzeitig beantragt wurden. Das Umlaufverfahren ist 
jedoch nur als Ausnahme erlaubt. Der Rat machte sich 
ebenso  mit den vorgelegten Großprojekten vertraut, 
die im Begleitausschuss des Programms Grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit entschieden werden. Die 
Arbeitsgruppen übergaben ihre Stellungnahmen bereits 
an die Geschäftsführer, die gebeten wurden, diese im 
Ausschuss vorzutragen. Die Euroregion vertreten im Be-
gleitausschuss ihre Mitglieder, Frau Beate Ebenhöh, von 

der deutschen Seite der Euroregion, der Oberbürgermei-
ster von Most Herr Paparega und der Geschäftsführer 
der Euroregion Herr Mgr. František Bína. Diesmal auch 
der vom Bezirk beauftragte Bürgermeister von Jirkov 
Herr Ing. Radek Štejnar. 
Eine große Diskussion, ähnlich wir in den Arbeitsgrup-
pen, entbrannte bezüglich der Änderung des Um-
setzungsdokuments des Kleinprojektefonds, die die 
Beantragung der wiederholten Projekte begrenzt. Der 
Rat ist der Meinung, dass sich wiederholten Projekte 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit vertiefen 
und ihre Nachhaltigkeit garantieren. Kleinen Vereine 
könnten aus der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit ausgeschlossen werden. Alle Geschäftsführer der 
sächsisch-tschechischen Euroregionen sind von dem Rat 
aufgefordert, die hart formulierte Form über den wie-
derholenden Projekten versuchen zu mildern. Der Rat 
hat auch Änderungen in den Arbeitsgruppen beschlos-
sen. Die Arbeitsgruppe Sport wird durch die Vizebürger-
meisterin Frau Mgr. Zuzana Bařtipánová verstärkt und 
in  die Arbeitsgruppe Kultur/Schulen/Jugend kommt 
die neue Vizebürgermeisterin von Bilina Frau Vendula 
Vodičková dazu.
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TVE veranstaltet Tourismustag Erzgebirge  
Landrat Frank Vogel erneut zum Vorsitzenden des TVE bestimmt   

Turistický svaz Krušnohoří (TVE) uspořádal Den turistiky v Krušnohoří  
Zemský rada Frank Vogel opět zvolen předsedou Turistického svazu Krušnohoří 
Zcela ve znamení turistiky, tak by mohla být shrnuta 
bilance tohoto svazu dne 28. listopadu. Turistický svaz 
svolal své zasedání jako Den turistiky do Marienbergu  
a spojil ho s následnou členskou schůzí.  Na 200 
účastníků se seznámilo během dopoledne s trendy  
a rozvojem turistiky formou prezentace aktuálních 
marketingových údajů, a rovněž s novými marketingo-
vými projekty a úkoly pro rok 2018.   

Zvláštní pozornost byla poté věnována novému pro-
jektu „Stoneman Miriquidi Road“, který celý region (od 
Oberwiesenthalu po Altenberg) propojí s dalšími part-
nery. Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů 
Euroregionu Krušnohoří. Oficiálně bylo stvrzeno part-
nerství absolutGPS, což je značka geoSports-Tec GmbH, 
s Turistickým svazem Krušnohoří.     

„Ganz im Zeichen des Tourismus“, so kann die Bilanz 
des 28. November resümiert werden, nachdem der 
Tourismusverband Erzgebirge e. V. zum Tourismustag 
und anschließender Mitgliederversammlung nach Ma-
rienberg eingeladen hatte. Vor rund 200 Teilnehmern 
wurden während des Vormittages Trends & Entwick-
lungen in Form von aktuellen Marktforschungsdaten 
ebenso wie neue Marketingprojekte & Ansätze für das 
Jahr 2018 vorgestellt.
 
Besonderen Fokus für das kommende Jahr wird dem-
nach das neue Projekt  „Stoneman Miriquidi Road“ 
einnehmen, welches die gesamte Region, (von Ober-
wiesenthal bis nach Altenberg und zurück) mit vielen 
weiteren Partnern einbinden soll. 
Das Projekt wird aus dem Kleinprojketefonds Interreg – 
V A der Euroregion Erzgebirge unterstützt.
Eine offizielle Projektpartnerschaft wurde zwischen  
absolutGPS, einer Marke der geoSports- Tec GmbH, und 
dem TVE  besiegelt.

v.r.n.l.: Landrat Frank Vogel, Volkmar Viehweg, Andrea 
Dombois, Roland Richter, Mirko Ernst, Ute Marschner, 
Prof. Dr. Uwe Schneider, Martin Wittig, Markus Gorny, 
Klaus Kaiser, Landrat Michael Geißler, Katrin Hentschel 
(ständige Vertreterin), Jochen Löbel, Uwe Löschner / Foto 
TV Erzgebirge e. V.

Zprava: zemský rada Landrat Frank Vogel, Volkmar Vieh-
weg, Andrea Dombois, Roland Richter, Mirko Ernst, Ute 
Marschner, Prof. Dr. Uwe Schneider, Martin Wittig, Markus 
Gorny, Klaus Kaiser, zemský rada Michael Geißler, Katrin 
Hentschel (trvalá zástupkyně), Jochen Löbel, Uwe Lösch-
ner / Foto TV Erzgebirge e. V.
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Treffen der Tourismusinformationszentren (TI) des Erzgebirges   

Setkání informačních turistických center Krušných hor 

O nových atraktivních turistických cílech, o propagaci tu-
ristického ruchu prostřednictvím sociálních sítí, ale také 
o tom, co mají Krušné hory na české a německé straně 
společného z pohledu turistů byl projekt Destinační 
agentury Krušné hory a Tourismusverband Erzgebirge 
„Setkání informačních turistických center Krušných hor“. 
Projektu se zúčastnilo deset turistických center z české  
a deset z německé strany Krušnohoří. V rámci projektu 
se setkali zaměstnanci informačních turistických center  
9. října v hotelu Emeran na Klínech. Partneři nejpr-
ve představili své aktivity na české a německé straně 
Krušných hor během dne byl čas také na tři semináře. V 
závěrečné diskuzi se shodli na potřebě společného elek-
tronického úložiště propagačních materiálů, které by 
využívali všichni aktéři v turistickém ruchu v Krušných 
horách. Na setkání informačních turistických center 
byla rovněž distribuována česko – německá turistická 
mapa Krušných hor, která vznikla také v rámci projek-
tu,“ uvedla ředitelka Destinační agentury Krušné hory 
Eva Maříková. Zaměstnanci informačních turistických 
center Krušných hor se v letošním roce setkali dvakrát. 
Nejprve 10. listopadu vyjeli po turistických cílech na 
české straně Krušných hor. „Startovali jsme v infor-
mačním turistickém centru Destinační agentury Krušné 
hory v zámku Valdštejnů. Kromě informačního centra 
měli účastníci výjezdu možnost prohlédnout si i sa-
motný zámek. Dále jsme pokračovali do informačního 
turistického centra v Oseku a navštívili osecký klášter. 
Další cesta vedla do Duchcova a místního informačního 
turistického centra. Velmi zajímavá byla rovněž pro-
hlídka duchcovského muzea. Během dne jsme stihli 
ještě návštěvu zámků Jezeří a Červený hrádek,“ popsala 
první výjezd Eva Maříková. Podruhé vyjeli zaměstnanci 
informačních turistických center 8. prosince tentokrát 
na německou stranu Krušných hor. Navštívili jsme infor-
mační turistické centrum a muzeum v Olbernhau, odtud 
jsme se přesunuli do Neuhausenu, kde jsme si nenechali 
ujít Muzeum louskáčků a samozřejmě místní informační 
turistické centrum. Nejdéle jsme se zdrželi v Seifenu.  
I tady jsme navštívili informační turistické centrum  
a muzeum hraček. Návštěvu německých partnerů jsme 

zakončili prohlídkou tradičních vánočních trhů,“ přiblíži-
la výjezd ředitelka Destinační agentury Krušné hory. 
„Zaměstnanci turistických center se během společných 
akcí měli možnost lépe poznat a tím i nastartovat spo-
lupráci, ze které bude těžit především turistický ruch. 
Mají zájem v setkávání dál pokračovat. Jako příležitost 
se nabízí další projekt, který Destinační agentura připra-
vuje pro příští rok, a to sice Hornická stezka Krušných hor. 
Chceme spojit místa s hornickou minulostí atraktivní pro 
turisty, připravit mapu s vyznačenými místy, turistický 
propagační materiál s popisem hornické historie, ale 
třeba také s cyklotrasami. Na Hornickou stezku Krušných 
hor bude orientováno také zahájení turistické sezóny 
a samozřejmě setkání zaměstnanců informačních tu-
ristických center, kteří budou na celém projektu spo-
lupracovat,“ uzavřela Eva Maříková.

Neue attraktive touristische Ziele, die Bewerbung des 
Tourismus mittels sozialer Netzwerke und auch das, 
was es  aus touristischer Sicht im Erzgebirge auf tsche-
chischer und deutscher Seite gemeinsames gibt, waren 
Inhalte des Projektes der Destinationsagentur Erzge-
birge und des Tourismusverbandes Erzgebirge mit dem 
Titel „Treffen der Tourismusinformationszentren (TI) des 
Erzgebirges“. Am Projekt nahmen 10 Tourismuszentren 
von der tschechischen und 10 von der deutschen Seite 
des Erzgebirges teil. Im Rahmen des Projektes trafen 
sich die Mitarbeiter der TI am 9. Oktober im Hotel Eme-
ran in Klíny (Göhren). Die Partner stellten zunächst ihre 
Aktivitäten auf tschechischer und deutscher Seite des 
Erzgebirges vor und im Verlaufe des Tages war auch 

Zeit für 3 Seminare. In der Diskussion zum Abschluss 
einigten sie sich zum Bedarf einer gemeinsamen elek-
tronischen Ablage für Werbematerialien, die dann alle 
Tourismusakteure im Erzgebirge nutzen würden. Zum 
Treffen wurde ebenfalls eine deutsch-tschechische 
Tourismuskarte des Erzgebirges verteilt, die laut Eva 
Maříková, der Direktorin der Destinationsagentur Erzge-
birge, im Projekt erstellt worden ist. Die Mitarbeiter der 
TI des Erzgebirges trafen sich in diesem Jahr zweimal. 
Zuerst fuhren sie am 10. November zu touristischen 
Zielen auf die tschechische Seite des Erzgebirges. „Wir 
begannen im ITC der Destinationsagentur Erzgebirge, 
im Schloss Wallenstein (Valdštejnský zámek). Die Teil-
nehmer hatten außerdem die Möglichkeit, neben dem 
Infozentrum auch das Schloss selbst anzusehen. Dann 
setzten wir die Ausfahrt weiter in Richtung ITC Osek 
fort und besuchten das Kloster Osek. Weiter führte uns 
die Reise nach Duchcov (Dux) und in das Tourismusin-
formationszentrum. Sehr interessant war ebenfalls die 
Besichtigung des Duxer Museums. Im Verlauf des Tages 
schafften wir noch den Besuch der Schlösser Eisenberg 
(Jezeří) und Rothenhaus (Červený hrádek)“, schilderte 
Eva Maříková den Ausflug. Zum zweiten Mal fuhren die 
Mitarbeiter der TI am 8. Dezember- dieses Mal auf die 
deutsche Seite des Erzgebirges. „Wir besuchten das TI 
und das Museum in Olbernhau, von da fuhren wir nach 
Neuhausen weiter, wo wir uns das Nussknacker-Muse-
um und selbstverständlich die dortige TI nicht entgehen 
ließen. Am längsten hielten wir uns in Seiffen auf. Hier 
besuchten wir die TI und das Spielzeugmuseum. Den 
Besuch bei den deutschen Partnern beendeten wir mit 
einem Besuch des traditionellen Weihnachtsmarktes“, 
beschrieb die Direktorin der Destinationsagentur Erzge-
birge die Ausfahrt. „Die Mitarbeiter der TI hatten wäh-
rend der gemeinsamen Ausflüge die Möglichkeit, sich 
besser kennenzulernen und somit eine Zusammenarbeit 
zu beginnen, von der vor allem der Tourismus profitie-
ren wird. Sie werden das Bestreben nach gemeinsamen 
Treffen weiterverfolgen. Als eine Gelegenheit bietet sich 
ein weiteres Projekt an, das die Destinationsagentur für 
das nächste Jahr vorbereitet: „Bergbaulehrpfad Erzge-
birge“. Wir möchten die Orte mit Bergbaugeschichte für 
Touristen attraktiv miteinander verbinden, eine Karte 
mit gekennzeichneten Orten, touristisches Werbema-
terial mit Beschreibungen zur Bergbaugeschichte und 
z.B. auch mit Radtourismusrouten vorbereiten. Mit dem 
Bergbaulehrpfad Erzgebirge wird auch auf den Beginn 
der Tourismussaison orientiert und selbstverständlich 
auch auf ein Zusammentreffen der TI-Mitarbeiter, die 
im Projekt zusammenarbeiten“ ergänzte Eva Mařiková 
abschließend.
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Ökologisches Zentrum Most 
fürs Erzgebirge arbeitet schon 
17 Jahre  für die Öffentlichkeit

Ekologické centrum Most pro 
Krušnohoří je tu pro veřejnost  
již 17 let

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří funguje jako 
veřejné informační středisko o životním prostředí od  
3. července 2000. Svým charakterem, zejména napoje-
ním na dispečinky průmyslových podniků v regionech, 
je jediným svého druhu v České republice. 
Jeho posláním je zajišťovat aktivní přístup k informacím 
o životním prostředí, zajistit efektivní komunikaci  
s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností, 
napomáhat přenosu informací v případě mimořádných 
situací majících charakter ekologických škod a havárií. 
V rámci přeshraniční spolupráce má svého zástupce  
i v Komisi životního prostředí v Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge.
Poskytuje bezplatné poradenství pro širokou veřejnost. 
K tomu disponuje bezplatným Zeleným telefonem (tel.: 
800 195 342), jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno 
od doby založení více než 23 000 dotazů, nejvíce z obla-
sti kvality ovzduší. 
Novinkou je SMS InfoKanál, který umožňuje zasílání 
informací o smogových situacích na zaregistrovaná čísla 
mobilních telefonů. Služba je pro veřejnost zdarma.
V oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
vytváří ECM vlastní projekty, lektoruje výukové programy 
a semináře pro školy i veřejnost, 
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká re-
publika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, byl schválen 
česko-saský projekt „Krušnohoří – Nová krajina – nové 
příležitosti“, jehož hlavní řešitelem je Výzkumný ústav 
pro hnědé uhlí a.s. (Ekologické centrum Most pro 
Krušnohoří), dále pak Vysoká škola chemicko-technolo-
gická v Praze a TU Bergakademie Freiberg.

E:   cerna@vuhu.cz
W: www.ecmost.cz, www.vuhu.cz 

Das Ökologische Zentrum Most fürs Erzgebirge fun-
giert als Informationszentrum über die Umwelt seit 
dem 3. Juli 2000. Mit seinem Charakter, vor allem mit 
der Vernetzung der Schaltwarten der Industriebe-
triebe in der Region ist es einzigartig in der Tschechi-
schen Republik. 
Seine Zielstellung ist, den aktive Zugang zu den Infor-
mationen über die Umwelt sicherzustellen, sowie eine 
effektive Kommunikation mit den Industriebetrieben, 
der öffentlichen Verwaltung und der Öffentlichkeit, be-
hilflich zu sein bei den Informationsübertragungen im 
Falle außerordentlicher Situationen mit dem Charakter 
ökologischer Schäden und Havarien.  Im Rahmen der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sendet es sei-
ne Vertreterin in die Arbeitsgruppe Umwelt der Eurore-
gion Krušnohoří/Erzgebirge.  
Das Zentrum bietet kostenlos Beratungen für die 
breite Öffentlichkeit. Dazu steht ein kostenloses sog. 
Grüntelefon zur Verfügung (Tel.: 00420 800 195 342) 
Von dort wurden seit seiner Gründung mehr als 23000 
Fragen beantwortet, die Meisten aus dem Bereich 
Luftqualität. 
Eine Neuigkeit ist der SMS InfoKanal, der die Sendung 

der Informationen zu Smogsituationen an registrierte 
Handys ermöglicht. Die Dienstleistung ist für die Öffent-
lichkeit kostenlos. 
Im Bereich der ökologischen Bildung, Erziehung und Öf-
fentlichkeitsarbeit schafft das Zentrum eigene Projekte, 
leitet Bildungsprogramme und Seminare für Schulen 
und Öffentlichkeit. 
Seit August dieses Jahres übernahm Frau Martina Černá, 
die seit 2009 im Zentrum arbeitet, das imaginäre Zepter 
von Frau Ing. Milena Vágnerová. 
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Forschungsinstitut für Braunkohle A.G.,  
ein bedeutende Mitglied unserer Euroregion beantragt erfolgreiche Projekte

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.    
Významný člen našeho euroregionu Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s podává úspěšné projekty
Jak se zkoumá uhlí?
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří sídlí v budově 
Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, jehož je 
odborným útvarem. VÚHU a.s. byl založen v roce 1953 
jako účelová organizace dolů v Severočeské hnědou-
helné pánvi pro řešení komplexní problematiky rozvoje 
zejména lomového dobývání hnědého uhlí. 
Dlouholeté zkušenosti zdejších odborníků a vybavení 
špičkovou laboratorní technikou umožňuje ve všech 
oborech činnosti VÚHU a.s. rozsáhlou výzkumnou, 
poradenskou a servisní činnost, zaměřenou na proble-
matiku hornictví, ale i na řešení aktuálních problémů v 
ekologii, stavebnictví, zemědělství i v ostatních průmy-
slových oborech. 
Hlavní činnosti VÚHU a.s. jsou zaměřeny na oblasti 
báňské technologie lomového a hlubinného dobývání 
včetně jejich úpravy a užití, prognózy vývoje těžby 
hnědého uhlí, geologii, hydrogeologii, geotechniku, 
geomechaniku a geofyziku pro hornictví; konzultační a 
projekční činnosti v oblasti rekultivace, výzkum a vývoj 
v oblasti paliv, ochranu a monitorování životního pro-
středí a další činnosti. V působnosti VÚHU a.s. je rovněž 
Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1078. 
V současnosti se VÚHU a.s. podílí na řešení 4 mezináro-
dních projektů podporovaných Fondem pro uhlí a ocel 
EU (Research Fund for Coal and Steel) a také projektů 

podporovaných z veřejných zdrojů ČR – Technologická 
agentura ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Mini-
sterstvo zemědělství.

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, byl v 
Monitorovacím výboru schválen česko-saský projekt 
„Krušnohoří – Nová krajina – nové příležitosti“, jehož 
hlavní řešitelem je Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. 
(Ekologické centrum Most pro Krušnohoří), dále pak 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a TU Ber-
gakademie Freiberg.

Wie erforscht man die Kohle? 
Das Ökologische Zentrum Most fürs Erzgebirge hat sei-
nem Sitz im Gebäude des Forschungsinstituts, dessen 
Fachbereich ist es.  Das Forschungsinstitut wurde 1953 
als Zweckverband der Gruben im Nordböhmischen Braun-
kohlenbecken gegründet und sollte die Thematik der 
Braunkohlenförderung in Form Tagebau komplex lösen. 
Die langjährlichen Erfahrungen hiesiger Experten und 
die Ausstattung mit Spitzenlabortechnik ermöglicht 
in allen Bereichen der Tätigkeit des Instituts eine um-
fangreiche Forschungs- Beratungs- und Dienstleis-
tungstätigkeit zur Problematik des Bergbaus, sowie zur 

Lösung von aktuellen Problemen in der Ökologie, dem 
Bauwesen, der Landwirtschaft und in anderen Indus-
triebereichen. 
Die Haupttätigkeit des VÚHU zielt an die Bereiche der 
Bergbautechnologie des Tagebaues und Tiefbaus, inklu-
sive Behandlung der Kohle, deren Prognose, Geologie, 
Hydrogeologie, Geotechnik, Geomechanik und Geophy-
sik für den Bergbau. Weiter auch für Beratungstätigkeit 
und Planung im Gebiet der Rekultivierung, Forschung 
und Entwicklung im Bereich Brennstoffe, Wasser und 
Abfälle Monitoring und Umweltschutz sowie weitere 
Tätigkeiten. In der Kompetenz des Forschungsinstitutes 
VÚHU ist auch das Akkreditierte Labor Nr. 1078.
Gegenwärtig beteiligt sich VÚHU an der Lösung von 
vier aus dem Fonds für Kohle und Stahl geförderten EU 
Projekten (Research Fund for Coal and Steel) und auch 
aus den öffentlichen Fördermitteln der Tschechischen 
Republik. 
Im Rahmen des Kooperationsprogramms Freistaat 
Sachsen/Tschechische Republik 2014 – 2020 wurde im 
Begleitausschuss das tschechisch-sächsische Projekt 
„Erzgebirge – Neue Landschaft – neue Gelegenheiten“ 
genehmigt.  Der Leadpartner ist das Forschungsinstitut 
(Ökologisches Zentrum Most fürs Erzgebirge), die Hoch-
schule für Chemie-Technologie und die TU Bergakade-
mie Freiberg. 
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Gemeinsame Rats- und Vorstandssitzung der Euroregion 

Společné grémium euroregionu

Pro letošní společné zasedání obou částí euroregionu  
10. listopadu 2017 vybrala jeho německá strana 
volnočasové zařízení Baldaufvilla v Marienbergu. Velkou 
pozornost věnovali členové společného grémia analýze 
dotačních prostředků, které přeshraniční spolupráci 
podporují. Jednatelka německé části euroregionu Beate 
Ebenhöh podala obšírnou informaci o Kooperačním 
programu sasko-české spolupráce Interreg V-A, se 
zaměřením nejen na velké projekty, ale především na 
Fond malých projektů v tomto programu, který nejvíce 
přispívá ke vzájemnému setkávání a sbližování lidí obou 
části euroregionu. Její prezentaci doplnily poté česká 
finanční manažerka Ing. Petra Konečná a německá pro-
jektová manažerka Elke Zepak. Euroregion se na svém 
posledním zasedání v Krásném Dvoře shodl na zpraco-
vání rozvojové strategie a na marienberském zasedání 
již byla představena první témata vycházející z podnětů 
společných odborných komisí, které budou do strate-
gie zapracována. Euroregion se v příštím roce chce více 
zaměřit na aktualizaci a modernizaci svých webových 
stránek a na sociální sítě, podporovat chce společné ak-
tivity se sousedními euroregiony a nadále vydávat svůj 
dvojjazyčný zpravodaj Infopress. Velká diskuse, podob-
ně jako v odborných komisích, se rozpoutala o nařízení 
Správního orgánu o opakovaných projektech, které již 
bylo doplněno v Realizačním dokumentu. Společné 
grémium míní, že se k tomuto tématu musí přistupovat 
diferencovaně. Mnohé opakované projekty vytvářejí 
právě z tohoto důvodu velkou udržitelnost. Projekty 
partnerských obcí, tradiční akce či vydávání zpravoda-
je, jsou prohlubováním dosavadní spolupráce a příkla-
dem dobré praxe. Bylo usneseno, že se jednatelé spojí 
s dalšími česko-saskými euroregiony a připraví společné 
stanovisko na podporu opakovaných projektů.    
Na závěr zasedání představila vedoucí volnočasového 
zařízení Constanze Ulbricht účastníkům své zařízení na 
podrobné exkurzi. Baldaufvilla je místem častých spo-
lečných česko-saských projektů a Constanze je první 
držitelku Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za 
vynikající přeshraniční spolupráci.  

Die diesjährige gemeinsame Mitgliederversammlung 
beider Teile der Euroregion fand am 10. November 2017 
in der Baldauf Villa in Marienberg statt, eine Einrichtung 
des Kul(T)our-Betriebs des Erzgebirgskreises. Große 
Aufmerksamkeit widmeten die Mitglieder des gemein-
samen Gremiums der Analyse der Förderprogramme, 
die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unter-
stützen. Die Geschäftsführerin des deutschen Teils der 
Euroregion Beate Ebenhöh informierte ausführliche 
zum Kooperationsprogramm der sächsisch-tschechi-
schen Zusammenarbeit Interreg V A, sowohl zu den 
Großprojekten als auch zum Kleinprojektefonds dieses 
Programms, der am meisten zur Begegnung und An-

näherung der Menschen aus beiden Teilen der Euroregi-
on beiträgt. Im Anschluss an die Präsentation ergänzten 
die Projektmanagerinnen Elke Zepak für die  deutsche 
Seite und die Finanzmanagerin Ing. Petra Konečná für 
die tschechische Seite den aktuellen Stand. 
Auf ihrer letzten gemeinsamen Sitzung auf Schloss Krás-
ný Dvůr hatte sich die Euroregion   zur Erarbeitung ei-
ner Entwicklungsstrategie entschlossen. In Marienberg 
wurden bereits erste Themen vorgestellt, die sich aus 
den Anregungen der gemeinsamen Facharbeitsgruppen 
ergeben haben und die bei der Erarbeitung der Strate-
gie berücksichtigt werden sollen. Die tschechische Sei-
ter der Euroregion (Krušnohoří) möchte sich im nächsten 
Jahr mehr auf die Aktualisierung und Modernisierung 
ihrer Website und auf soziale Netzwerke konzentrieren, 
sie möchte gemeinsame Aktivitäten mit den Nachbar-
regionen unterstützen und weiterhin gemeinsam den 
zweisprachigen Berichterstatter Infopress herausgeben. 
Eine große Diskussion, ähnlich wie in den Facharbeits-
gruppen, entbrannte hinsichtlich der Verordnung der 
Verwaltungsbehörde zu sich wiederholenden Projekten, 

die schon in das Umsetzungsdokument eingestellt wor-
den ist. Das gemeinsame Gremium ist der Meinung, 
dass man mit dieser Thematik differenzierter umgehen 
muss. Viele sich wiederholenden Projekte entwickeln 
gerade aus diesem Grund eine große Nachhaltigkeit.  
Projekte der Partnergemeinden, traditionelle Veranstal-
tungen, die Herausgabe des Berichterstatters vertiefen 
die bisherige Zusammenarbeit und sind Beispiele für 
best practice. Es wurde beschlossen, dass die Geschäfts-
führer ihre Kollegen der sächsisch-tschechischen Euro-
regionen kontaktieren und einen gemeinsamen Stand-
punkt zur Unterstützung sich wiederholender Projekte 
vorbereiten.    
Zum Abschluss der Sitzung stellte die Leiterin des Frei-
zeitzentrums Constanze Ulbricht den Teilnehmern die 
Einrichtung bei einer Besichtigung genauer vor. Die 
Baldauf Villa ist ein Ort, an dem viele sächsisch-tsche-
chischen Projekten umgesetzt werden. Constanze Ul-
bricht war die allererste Preisträgerin des „Preises der 
Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für hervorragende 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit“.  

Constanze Ulbricht
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Tschechische und deutsche Brauereien verbindet ein Bierpfad

České a německé pivovary propojí pivní stezka

Společný projekt, podpořený z Fondu malých projektů 
Euroregionu Krušnohoří, připravila Destinační agentura 
Dolní Poohří.
V polovině října se poprvé sešli zástupci českých a 
německých pivovarů, kteří budou na turistické stezce 
spolupracovat. „Pro příští turistickou sezónu chceme 
připravit cestovní mapu s informacemi o jednotlivých 
zastávkách. Její součástí bude pivní karta, do níž budou 
návštěvníci sbírat razítka a poté čerpat výhody jako třeba 
prohlídky nebo ochutnávky zdarma,“ vysvětlila ředitelka 
Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Po-
korná. Kromě této agentury na projektu spolupracuje 
také sousední Destinační agentura Krušné hory a na 
německé straně Tourismusverband Erzgebirge.
Do Pivní stezky se zapojily především tzv. minipivovary, 
lokální značky, které vycházejí z bohaté tradice vaření 
piva na obou stranách hranice. Z českých výrobců je to 
pivovar Karásek a Stülpner v Chomutově, Monopol v Te-
plicích, Na Rychtě z Ústí nad Labem, Chalupník z Peršte-
jna, Pivo ZLoun, Žatecký pivovar a Chrám chmele a piva 
v Žatci. V Německu budou propagační materiály lákat 
do pivovarů v Rechenbergu, Freibergu a Zwönitz. „Jde 
nám o podporu gurmánské turistiky a poznávání tradic 
obou zemí. Využíváme k tomu současného boomu mini-
pivovarů i obliby zážitkové turistiky,“ upozornila Libuše 
Novotná Pokorná.
Turistický balíček s Krušnohorskou pivní stezkou před-

staví destinační agentura na veletrzích cestovního ruchu 
v Chemnitz, Drážďanech a Holiday World v Praze. „Vel-
kou prezentaci připravujeme na dubnových Dnech piva v 
německém Rechenbergu a na české straně pak v květnu 
na Chmelfestu v Žatci,“ doplnila ředitelka agentury. 

Das aus dem Kleinprojektefonds der Euroregion Krušno-
hoří geförderte Projekt hat die Agentur Destinační agen-
tura Dolní Poohří beantragt. Mitte Monates Oktober 
trafen sich Vertreter der tschechischen und deutschen 
Brauereien, die den touristischen Pfad für die Zusam-
menarbeit vorbereiteten. „Für die nächste touristische 
Saison möchten wir eine Reiselandkarte mit Informati-
onen zu einzelnen Anhaltspunkten vorbereiten. Ein  Teil 
beinhaltet auch eine Bierkarte, mit welcher die Besucher 

Stempel sammeln können und danach auch die Vorteile, 
wie z.B. Besichtigungen oder kostenlose Bierproben“ er-
halten, erklärte die Direktorin der Agentur Frau Libuše 
Novotná Pokorná. Neben dieser Agentur arbeitet auch 
die Nachbaragentur Krušné hory (Erzgebirge) im Projekt 
mit und auf der deutschen Seite der Tourismusverband 
Erzgebirge. Im Bierpfad sind kleine Brauereien verbun-
den, die sog. Minibrauereien, also lokale Marken, die 
den reichen Bierschatz auf beiden Seiten der Grenze 
bereichern. Die tschechischen Bierproduzenten sind es: 
Karásek und Stülpner in Chomutov, Monopol in Teplic, 
Na Rychtě aus Ústí nad Labem, Chalupník aus Perštejn, 
Pivo ZLoun, Brauerei Žatec und der Dom des Hopfens 
und Biers in Žatec. Auf der deutschen Seite werden die  
Besucher in die Brauereien nach Rechenberg, Freiberger 
und Zwönitz gelockt. „Es geht uns um eine Unterstüt-
zung des Gourmeetourismus und das Kennenlernen 
der Traditionen beider Länder. Wir nutzen dabei den 
gegenwärtigen Boom des Erlebenstourismus“, so Libuše 
Novotná Pokorná.  
Das touristische Paket mit dem erzgebirgischen Bierpfad 
stellt die Agentur bei den Messen des Reiseverkehrs in 
Chemnitz, Dresden und Holiday World in Prag aus. „Eine 
große Präsentation bereiten wir für die Tage des Biers im 
April in Rechenberg vor. Auf tschechischer  Seite dann in 
Mai beim Hopfenfest in Žatec“,  ergänzte die Direktorin 
der Agentur. 

Memorandum zur Zusammenarbeit im Tourismus   Memorandum o spolupráci v cestovním ruchu 

Dne 18. 10. 2017 podepsali zástupci různých institucí 
Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ru-
chu. Tímto Memorandem deklarují ochotu a vůli ke 
vzájemné spolupráci pro zajištění svého podílu k udrži-
telnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném regionu 
své působnosti, jako sjednocující platformu pro komu-
nikaci s orgány veřejné správy. 
Spolupráci tak potvrdili: Okresní hospodářská komo-
ra Most, Euroregion Krušnohoří, Destinační agentura 
Krušné hory o.p.s. a Hospodářská a sociální rada Mo-
stecka.
Vyjadřují tak rozhodnutí všech výše uvedených partnerů 
navázat aktivní vzájemnou spolupráci a podporovat se 
při formování, pokud možno jednotné a jednotící filoso-
fie věcného a ekonomicky zajistitelného rozvoje cesto-
vního ruchu v dotčeném regionu 
a usilovat o spolupráci s dalšími profesionálními i do-
brovolnými sdruženími věnující se cestovnímu ruchu a 
snažit se je spojit do jednoho spolupracujícího praco-
vního týmu.
Pro první období byl určen jako mluvčí Ing. Jiří Volo-
vecký – jednatel odborné sekce cestovního ruchu při 
OHK Most. 
Účast v tomto „týmu“ je nabízena statutárním městům, 

kraji a dalším subjektům působících v cestovním ruchu. 
Doufejme, že se podaří tak dobrá koordinace cestovního 
ruchu, jaká je na saské straně zajištěna turistickým sva-
zem Tourismusverband Erzgebirge

Am 18. 10. 2017 unterzeichneten Vertreter der regi-
onalen Institutionen ein Memorandum zur Zusam-
menarbeit im Tourismus. Durch das Memorandum 
deklarieren sie ihre Bereitschaft und den Willen zur 
Zusammenarbeit für die nachhaltige Entwicklung des 
Reiseverkehrs in ihrer Region, sowie die verbündete  
Plattform für eine Kommunikation mit den Organen 
der öffentlichen Verwaltung. Die Zusammenarbeit 
wurde von diesen Partnern bestätigt: Kreishandels-
kammer Most, die Euroregion Krušnohoří, Destina-
tionsagentur Erzgebirge und der Wirtschaft- und 
Sozialrat der Moster Region. Alle Partner äußerten 
ihren Willen, zu einer aktive Zusammenarbeit und 
gegenseiteigen Unterstützung  bei der Formulierung 
einer eindeutigen und geschlossenen Philosophie 
der sachlichen und wirtschaftlich versicherten Ent-
wicklung des Tourismus in der genannten Region und 
bemühen sich um eine Zusammenarbeit mit weiteren 

professionellen sowie freiwilligen Vereinen im Bereich 
Tourismus und diese in einem zusammenarbeitenden 
Team zu verbinden. Für die erste Etappe wird als Pres-
sesprecher Herr Ing. Jiří Volovecký, Geschäftsführer der 
Fachsektion des Reiseverkehrs bei der Kammer Most 
festgestellt. 
Beteiligung in dem Team wird den größeren Städten, 
dem Bezirk und den weiteren im Reiseverkehr tätigen 
Partner angeboten. 
Hoffentlich gelingt es solche gute Koordinierung, wie 
auf der sächsischen Seite der Tourismusverband Erzge-
birge sicher zu stellen. 
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Messe Erzgebirgischer Business Day  ·  „Neue Begegnungen, neue Technologien, neue Partnerschaften“

Veletrh Krušnohorský Byznys Day  ·  „Nová setkání, nové technologie, nová partnerství“

V úterý dne 24.10.2017 uspořádala Okresní hospodářská 
komora v Chomutově veletrh Krušnohorský Byznys Day 
aneb Inovační rande. Akce se uskutečnila za podpory a 
spolupráce partnerů Euroregionu Erzgebirge / Krušno-
hoří, Ústeckého kraje, Wirtschaftsförderung Erzgebirge 
GmbH, Agentury pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest, Inovačního centra Ústeckého kraje, Indus-
trie- und Handelskammer Chemnitz a mnohých dalších 
význačných partnerů. Podpořen byl z Fondu malých Eu-
roregionu Krušnohoří projektů v programu Interreg V-A.
Veletrh v prostorách Městského divadla v Chomutově 
zahájili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, 
viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer, 
primátor statutárního města Chomutova Marek Hrabáč, 
předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje 
František Jochman, ředitel Wirtschaftsförderung Erzge-
birge GmbH Matthias Liβke, koordinátorka Česko Sas-
kých vztahů v Industrie- und Handelskammer Chemnitz 
Michaela Holá a ředitelka Okresní hospodářské komory v 
Chomutově Ivana Košanová. Akci svou účastí podpořily i 
další významné osobnosti našeho regionu.
 U příležitosti tohoto setkání podnikatelů, měst, obcí, 
Euroregionu Krušnohoří, odborníků z vysokých škol a 
výzkumných ústavů bylo slavnostně podepsáno Memo-
randum o spolupráci důležitých partnerů Chomutovska, 
jehož účelem je přispět vlastními možnostmi k rozvoji 
regionu Chomutovska s cílem vzájemné spolupráce sm-
luvních stran.
 Návštěvníci veletrhu měli možnost setkat se, vyměnit 
si zkušenosti a uzavřít nová obchodní partnerství s 
šedesátkou vystavujících německých a českých spo-

lečností a institucí Nedílnou součástí veletrhu byly od-
borné přednášky k tématu nových technologií, Smart 
City, mobility, robotiky i odpadů. Návštěvníci veletrhu, 
vystavovatelé a studenti středních škol měli možnost 
nejen si poslechnout přednášky českých i německých 
odborníků, ale i diskutovat o nich.
Velký zájem zaznamenal i doprovodný program vele-
trhu, jeho byly venkovní expozice, prohlídky a jízdy elek-
tromobily TESLA, VW E-Golf, prohlídka elektromobilu 
ŠKODA Favorit, dodávky IVECO DAILY CNG či přehlídka 
modelů elektrokol. Občerstvení a obsluhu hostů a vysta-
vovatelů zajistili žáci Střední školy technické, gastrono-
mické a automobilní Chomutov.

Am Dienstag den 24. 10. 2017 veranstaltete die Kreis-
wirtschaftskammer in Chomutov die Messe Erzgebir-
gischer Business Day auch Innovation „Rendezvous“. 
Die Veranstaltung konnte durch die Unterstützung und 
in Zusammenarbeit der Partner, wie z.B. Euroregion 
Erzgebirge/Krušnohoří, Bezirk Ústecký kraj, Wirtschafts-
förderung Erzgebirge GmbH, Agentur für Unterstützung 
des Unternehmens und Investitionen, Industrie- und 

Handelskammer Chemnitz und viele andere verwirk-
licht werden und wurde  aus dem Kleinprojektefonds 
der Euroregion im Programm Interreg V-A finanziert.
Die Messe, die in den Räumlichkeiten des Stadttheaters 
Chomutov stattfand, wurde vom Bezirkshauptmann des 
Ústecký kraj Oldřich Bubeníček, dem Vizepräsident der 
Wirtschaftskammer Roman Pommer, dem Oberbürger-
meister von Chomutov Marek Hrabáč, dem Vorsitzenden 
der Bezirkskammer František Jochmann, dem Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH Matthi-
as Liβke, Frau Michaela Holá von der Industrie- und Han-
delskammer Chemnitz und der Direktorin der Kammer in 
Chomutov Frau Ing. Ivana Košanová eröffnet. Anlässlich 
des Unternehmertreffens wurde zwischen der Euroregion 
Krušnohoří/Erzgebirge, Vertretern der Hochschulen und 
Forschungsinstituten feierlich ein Memorandum über die 
Zusammenarbeit wichtiger Partner der Region Chomutov 
unterzeichnet.  Der Zweck ist, mit eigenen Kräften und ge-
meinsamer Zusammenarbeit die weitere Entwicklung der 
Region zu unterstützen. 
Die Besucher der Messe hatten die Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch, konnten Kontakte zu neue Handelspart-
nerschaften unter den anwesenden sechzig tschechischen 
und deutschen Gesellschaften und Institutionen zu knüp-
fen. Großes Interesse weckte das Begleitprogramm der 
Messe, die Ausstellung auf dem Außengelände, sowie 
Fahrten mit den Elektromobilen TESLA, VW E-Golf und die 
Besichtigung des Elektromobils ŠKODA Favorit. 

Mühlen   Mlýny

V našem euroregionu trvá zajímavá spolupráce mlýnů 
celou řadu let a bylo v ní již realizováno několik projektů. 
V současném projektu Sůl – koření života / Salz - Gewürz 
des Lebens, který podal Vernerův mlýn, o.p.s, se v sobotu 
25. listopadu 2017 sešli čeští a němečtí partneři projek-
tu i četní hosté v Brlohu u Loun ve Vernerově mlýně na 
svém 3. společném setkání.  
Bohatý program obsahoval otevření muzejní expozice 
Stará solná stezka a obsáhlou přednášku Th Lic. Jarosla-
va Havrlanta, Th.D. na téma Stará solná stezka na Louns-
ku o vývoji obchodu se solí na pozadí dějin obou zemí. 
Potěšila nejen místní Lounské, ale i pro ostatní. Předána 

zde byla i vysoce profesionálně zpracovaná informační 
skládačka s názvem Stará solná stezka Halle – Praha. 
Mezi návštěvníky byla početná delegace ze saského Löß-
nitz, zástupkyně Centra pro regionální rozvoj Ing. Lenka 
Klognerová, zástupci euroregionu, a hlavně zájemci o 
historii. Celou akci tlumočila Dr. Marie Svačinová.    

In unserer Euroregion gibt es seit Jahren  eine interes-
sante Zusammenarbeit zwischen den Mühlen, wobei 
eine Reihe Projekte umgesetzt wurden. In dem gegen-
wärtigen,  von der gemeinnützigen Gesellschaft Verners 

Mühle beantragten Projekt, „Salz- Gewürz des Lebens 
/ Sůl – koření života“, trafen sich am Samstag, dem  
25. November 2017 tschechische und deutschen Gäste in 
Brloh bei Louny in der Verner´s Mühle zu ihrem dritten ge-
meinsamen Treffen. Das reiche Programm beinhaltete die 
Eröffnung der Museumsexposition „Alte Salz straße“ und 
einen umfangreichen Vortrag von Herrn Th Lic D. Jaroslav 
Havrlant,  zum Thema Alte Salzstraße in der Region Louny 
- über die Entwicklung des Salzhandels vor dem Hinter-
grund der Geschichte beider Länder. Es wurde ein sehr 
professionelles Faltblatt mit dem Titel Alte Salzstraße Hal-
le – Prag verteilt. Unter den Besuchern war eine Delegati-
on mit zahlreichen Gästen aus der Stadt Lößnitz angereist 
sowie die Vertreterin des Zentrums für regionale Entwick-
lung Frau Ing. Lenka Klognerová, Vertreter der Euroregion 
und vor allem die Geschichtsfreunde. Die Veranstaltung 
wurde von Frau Dr. Marie Svačinová gedolmetscht.
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Verknüpfung der kulturellen Traditionen im Rahmen der Tschechisch-Sächsischen Zusammenarbeit

Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce

Využití historických památek novým způsobem, oživení 
tradic a zvyků na obou stranách hranice a zvýšení 
návštěvnosti dvou historických míst v Česku a Sasku, to 
jsou jen některé z úspěchů a výsledků projektu Propoje-
ní kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce. Na 
něm se podílí Ústecký kraj a sdružení Terezín – město 
změny a Sdružení na podporu kláštera Buch.
Společným cílem partnerů je vzájemná prezentace hi-
storických objektů, řemesel a regionálních produktů 
a s tím související rozvoj cestovního ruchu. Ideálním 
příkladem je vzájemná účast na populárních akcích 
pro veřejnost. Tak se tradiční řemeslníci z Čech, jako 
jsou kovář, truhlář, švec ad., zúčastnili dožínkových sla-
vností v klášteře Buch a na oplátku německé tradice se 
představily na Josefínských slavnostech v Terezíně. K 
prezentaci historie obou partnerských míst slouží mo-
bilní výstava, která představuje minulost objektů včetně 
jejich rozsáhlé rekonstrukce a nového využití a nechybí 
na žádné projektové akci. K popularizaci mezi mladou 
generací patří projektové aktivity jako vystoupení žáků 

ZUŠ v klášteře Buch či výukové exkurze středoškolských 
studentů do Terezína. Na odborné úrovni potom pro-
bíhají workshopy a výměny zkušeností s rekonstrukcemi 
historických památek včetně jejich inovativního využití 
a propagace.

Neue Nutzung historischer Denkmäler, Belebung der 
Traditionen und Bräuche auf beiden Seiten der Grenze 
und die Erhöhung der Besucherzahlen zweier histo-
rischer Orte in Tschechien und in Sachsen, das sind nur 
einige Erfolge und Ergebnisse des Projekts Verknüp-
fung der kulturellen Traditionen im Rahmen der Tsche-
chisch-Sächsischen Zusammenarbeit, woran sich auch 
der Bezirk Ústecký kraj und die Vereine Terezín – město 
změny und Förderverein Kloster Buch beteiligen.
Das gemeinsame Ziel der Partner ist die gegenseitige 
Präsentation historischer Objekte, Handwerke und re-
gionaler Produkte und die damit zusammenhängende 
Entwicklung des Tourismus. Ein ideales Beispiel dafür ist 

die gegenseitige Teilnahme an  Veranstaltungen für die 
Öffentlichkeit. Traditionelle Handwerker aus Tschechien, 
ein Schmied, Tischler, Schuster und weitere nahmen an 
dem Erntedankfest im Kloster Buch teil und im Gegenzug 
wurden die sächsischen Traditionen im Rahmen des Jose-
phinen Festes in Theresienstadt vorgestellt. Zur Darstel-
lung der Geschichte beider Partnerstädte dient eine mo-
bile Ausstellung über die Vergangenheit beider Objekte 
einschließlich der umfangreichen Sanierung und neuen 
Nutzung. Die Ausstellungsposter fehlen bei keiner Veran-
staltung im Rahmen des Projekts. Zur Popularisierung bei 
der jungen Generation zählen ein Auftritt der Schüler der 
Kunstschule im Kloster Buch und eine Bildungsexkursi-
onen für Schüler nach Theresienstadt. Auf fachlicher Ebe-
ne finden Workshops und ein Erfahrungsaustausch zum 
Thema Sanierung historischer Denkmäler einschließlich 
deren innovativer Nutzung und Bewerbung statt.
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Konferenz – Moster Dom Mariä Himmelfahrt

Konference - Mostecký chrám Nanebevzetí Panny Marie  

Projekt Mostecký dóm má 500 let, podaný Oblastním 
muzeem v Mostě ve Fondu malých projektů programu 
Interreg V-A, vyvrcholil odbornou konferencí. Dne 12. 
10. 2017 se v přednáškovém sále mosteckého muzea 
uskutečnila pečlivě připravená odborná konference 
českých a německých odborníků za účasti významných 
hostů Ústeckého kraje, mezi nimiž byl i hejtman Oldřich 
Bubeníček. Německých účastníků přijelo nejvíce z Ann-
abergu, který je projektovým partnerem. V úvodu pro-
mluvil hejtman Oldřich Bubeníček, ředitel mosteckého 
muzea Mgr. Soukup a za muzeum v Annabergu jeho 
ředitel Wolfgang Blaschke. O dějinách annabergského 
kostela Annenkirche, který je „dvojčetem“ mosteckého 
kostela ve stejném pozdně gotickém slohu, měl před-
nášku Jürgen Förster, bývalý zemský rada okresu Ann-
aberg. Vysoce odborných přednášek bylo celkem sedm. 
Po konferenci následovala exkurze do Děkanského chrá-
mu a poté koncert děl Heinricha Ignaze Bibera v podání 
čtyř umělců.

Das vom Regionalmuseum Most im Kleinprojektefonds 
des Programms Interreg V-A beantragte Projekt „500 
Jahre Moster Dom “ wurde mit einer  Fachkonferenz be-
endet. Am 12. 10. 2017 fand im Vorlesungssaal des Mu-
seums in Most eine sehr gut vorbereitete Fachkonferenz 
tschechischer und deutscher Experten unter Beteiligung 
bekannter Gästen aus dem Bezirk Ústecký kraj statt, zu de-
nen auch der Bezirkshauptmann Herr Oldřich Bubeníček 
gehörte. Die meisten deutschen Teilnehmer kamen aus 
Annaberg, der Stadt des Projektpartners. Das Grußwort 
hielt der Hauptmann, die Fachvorträge die beiden Muse-
umsleiter, Herrn Mgr. Soukup und Herrn Wolfgang Blasch-
ke, Leiter des Museums in Annaberg. Zur Geschichte der 
Annenkirche in Annaberg, die als Zwilling der Moster Kir-
che ebenso im spätgotischen Baustil errichtet wurde, re-
ferierte Herr Jürgen Förster, ehemaliger Landrat des Land-
kreises Annaberg. Insgesamt gab es sieben Fachvorträge. 
Nach der Konferenz folgte eine Exkursion in die Dekanat 
Kirche und anschließend ein Konzert von vier Musikern 
mit Werken von  Ignaz  Biber.


