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Předvánoční zasedání Monitorovacího výboru
„Fond malých projektů“ bude pokračovat.
Vorweihnachtliche Tagung des Begleitausschusses
„Der Kleinprojektefonds“ wird fortgesetzt
Místem jednání výboru, který rozhoduje o programu česko-saské
přeshraniční spolupráce a o velkých
projektech, byla 4.12.2018 Katholische Pfarrei St. Petrus v Drážďanech.
Na jednání prezentovaly realizaci Fondu
malých projektů všechny čtyři česko-saské
euroregiony, Krušnohoří/Erzgebirge, Nisa,
Elbe/Labe a Egrensis.
Za náš euroregion uvedla realizaci tohoto
fondu jednatelka Beate Ebenhöh a představila dva projekty – Soutěž mladých hasičů euroregionu v Oseku a Sportovní den seniorů
v Annabergu-Buchholzi. Náš euroregion byl
oceněn za práci komisí a za práci s veřejností.
Důležitými body byly zprávy o stavu realizace programu, finanční zpráva, zpráva
o realizaci Komunikační strategie 2018 a Komunikační plán. Agentura Metis, pověřená
evaluací, představila její působení a socioekonomickou analýzu.
Velká diskuse proběhla o budoucnosti euro
regionů a Fondu malých projektů. Fond
malých projektů bude k naší velké radosti

2

I N FO P R E S S 0 4 | 2 0 1 8

pokračovat, ale euroregiony by měly vytvořit
společnou strukturu, o které se zatím vedou
diskuse. Euroregiony usilují o jednoduchou
a finančně nenáročnou strukturu. Dr. Roger
Mackeldey, vedoucí Řídícího orgánu, bude
názory euroregionů prezentovat v Evropské
komisi. Výbor schválil také projekt Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia
Egrensis s podmínkou, že bude provázán
s Euregiem Egrensis.
Závěr ale patřil našemu euroregionu. Constanze Ulbricht, předsedkyně kulturní komise, představila za velkého zájmu projekt
Stíny na Krušnými horami, realizovaný formou literárních čtení na různých místech,
který vyšel knižně jako soubor krátkých kriminálních příběhů. Constanze z něj uvedla
dva příběhy. Za doprovodu citery předčítal
první příběh německy herec a režisér annaberského divadla Gerd Schlott a druhý
příběh přečetl česky hráč na citeru Michal
Müller z Varnsdorfu. Pro všechny pak bylo
příjemným překvapením, když Společný
sekretariát rozezpíval celý Monitorovací výbor připravenou písní Tichá noc v němčině
i češtině.

Tagungsort des Ausschusses, der
über das Programm der sächsisch-tschechischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie über
die Großprojekte entscheidet, war
am 4.12.2018 die Katholische Pfarrei
St. Petrus in Dresden.
Bei der Sitzung präsentierten die Realisierung des Kleinprojektefonds alle vier sächsisch-tschechischen Euroregionen (Erzgebirge/Krušnohoří, Neisse, Elbe/Labe und
Egrensis).
Für unsere Euroregion stellte die die
Geschäftsführerin Beate Ebenhöh den aktuellen Stand der Umsetzung vor und präsentierte dabei zwei Projekte – den Wettbewerb
der Jugendfeuerwehren der Euroregion in
Osek und das Seniorensportfest in Annaberg-Buchholz. Unsere Euroregion wurde für
die Arbeit der Arbeitsgruppen und für ihre
Öffentlichkeitsarbeit positiv eingeschätzt.
Wichtige Punkte der Sitzung waren Berichte
zum Stand der Programmumsetzung und
des Auszahlungsstandes sowie der Bericht
der Bescheinigungsbehörde über die Aus-

zahlungsanträge. Die mit der Evaluierung
beauftragte Metis Agentur stellte die Wirkungsevaluierung und die Sozio-ökonomische Analyse vor. Eine rege Diskussion fand
über Zukunft der Euroregionen und Fonds
der Kleinprojekte statt. Der Kleinprojekte
Fonds wird zu unserer großen Freude fortgesetzt. In den Entwürfen ist vorgesehen,
dass die jeweiligen Euroregionen eine gemeinsame Struktur beider Partner bilden
sollen. Darüber wurde diskutiert. Die Euroregionen bemühen sich um eine einfache
und finanziell anspruchslose Struktur. Herr
Dr. Roger Mackeldey, Leiter der Verwaltungsbehörde, wird die Meinungen der Euroregionen in der Europäischen Kommission
vertreten.
Der Ausschuss genehmigte ein Projekt
„Neue Wege der kommunalen Zusammenarbeit im Gebiet der Euregio Egrensis“
mit der Auflage, dass es mit der Euregio
Egrensis vernetzt und abgestimmt wird.
Der Abschluss aber gehörte unserer Euroregion. Constanze Ulbricht, Vorsitzende der
Arbeitsgruppe Kultur, stellte das Projekt
„Schatten über dem Erzgebirge“ vor, das
in Form einer Lesetour an verschiedenen
Orten umgesetzt wurde und als Buch mit
einer Sammlung dieser Kurzkrimigeschichten erschien. Daraus wurden 2 Geschichten vom Schauspieler und Regisseur Gerd
Schlott aus Annaberg-Buchholz vorgetragen,
begleitet vom Zitherspieler Michal Müller
aus Varnsdorf. Für alle war das gemeinsame
Singen des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“,
das das gemeinsame Sekretariat Gemeinsame Sekretariat in Tschechisch und Deutsch
vorbereitet hatte, eine schöne Überraschung.

O programu
Über das Programm
Program na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014–
2020 poskytuje již potřetí dotační
prostředky Evropské unie v řádu sta
milionů eur za účelem dalšího odbourávání bariér a zvyšování kvality života v česko-saském příhraničí.

chischen Republik 2014-2020 stellt
bereits zum dritten Mal Fördermittel
der Europäischen Union in dreistelliger Millionenhöhe bereit, um die
Grenzbarrieren zwischen Sachsen
und Tschechien weiter abzubauen
und die Lebensqualität im Grenzgebiet zu erhöhen.

Od svého zahájení v roce 2015 program
podpořil již 126 přeshraničních projektů.
Obsahová rozmanitost projektů sahá od
spolupráce záchranné služby a hasičů přes
vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a
turistiku až po strategickou spolupráci institucí. Více o podpořených projektech a jejich
výsledcích se dozvíte na stránkách našeho
euroregionu www.euroreg.cz

Seit Programmbeginn im Jahr 2015 wurden
aus dem Kooperationsprogramm bereits 126
grenzübergreifende Projekte unterstützt. Die
Vielfalt der Projekte erstreckt sich von der
Zusammenarbeit im Rettungswesen und bei
der Feuerwehr über Bildung, Kultur, Sport,
Naturschutz und Tourismus bis hin zu strategischer, institutioneller Zusammenarbeit.
Mehr über die laufenden Projekte und deren
Ergebnisse finden Sie auf unseren Web-Seiten www.euroreg.de

Prostředky Programu jsou v tomto dotačním
období již téměř rozdány, v oblasti partnerské spolupráce nicméně stále potřebujeme
projekty. Pokud máte nápad na projekt,
oslovte kontaktní osoby programu ve Společném sekretariátu a na krajských úřadech
v České republice.
Das Kooperationsprogramm zur
Förderung der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit zwischen dem
Freistaat Sachsen und der Tsche-

Die EU-Mittel des Programmes sind in dieser Förderperiode fast vergeben; nichtdestotrotz suchen wir im Bereich der partnerschaftlichen Zusammenarbeit noch neue
Projektideen.
Wenn Sie eine Idee haben, dann kontaktieren Sie die Ansprechpartner im Gemeinsamen Sekretariat des Programmes oder in den
Bezirksämtern der Tschechischen Republik.
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Die tschechischen Republik wurde von der
neuen Generalkonsulin Frau JUDr. Markéta
Meissnerová, dem stellvertretenden Außenminister Martin Smolek und Herrn Tomaš
Podivínský, dem ehemaligen Generalkonsul
der Tschechischen Republik in Dresden vertreten.
Dieser ist seit Januar 2015 außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter
der Tschechischen Republik in Berlin.
Ehrengast war der sächsische Minister für
Europaangelegenheiten Herr Oliver Schenk.
Das Treffen, das in einer angenehmen Atmosphäre stattfand, vertiefte die bisherigen
freundschaftlichen Beziehungen und half zur
Knüpfung von neuen.

ČESKO-NĚMECKÉ KULTURNÍ
DNY V DRÁŽĎANECH.
TSCHECHISCH – DEUTSCHE
KULTURTAGE IN DRESDEN
U příležitosti státního svátku
České republiky se uskutečnilo
29.10.2018 v Tříkrálovém kostele v Drážďanech setkání přátel
česko-saské spolupráce.
Za českou stranu vystoupila nová generální
konzulka v Drážďanech Markéta Meissnerová, náměstek ministra zahraničí Martin
Smolek a Tomáš Jan Podivínský, bývalý generální konzul v Drážďanech, který je od
8.1.2015 mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem ČR v Berlíně. Vzácným hostem byl saský ministr pro evropské záležitosti
Oliver Schenk.
Setkání v příjemné atmosféře prohloubilo
dosavadní přátelské vztahy a napomohlo
navázání nových. Setkávání u příležitosti
státního svátku ČR v Drážďanech se již stalo
dlouholetou tradicí, na které se prezentovaly
české kraje. Letos to byl Liberecký kraj. Mezi
hosty byl i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci spolupracujících
institucí, euroregionů i účastníci společných
projektů mládeže.
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Anlässlich des Staatsfeiertages
der Tschechischen Republik fand
am 29.10.2018 in der Dreikönigskirche in Dresden die Begegnung
der Freunde tschechisch-sächsischer Zusammenarbeit statt.

Muzea a kulturní památky. Vznikne
krušnohorský okruh zámků euroregionu?
Museen und Kulturdenkmäler
Entsteht Erzgebirgische Schlössertour?

Na jednání komise muzea a kulturní památky v muzeu na radnici v Chomutově 22.10.2018 bylo na
programu hodnocení dosavadních
četných projektů, ale i záměry nových projektů. Komise se seznámila
s realizací dvou velkých projektů.
První spočívá ve spolupráci archivů a druhý
je zaměřen na tradiční hračkářskou výrobu
na obou stranách Krušnohoří, který připravilo Oblastní muzeum v Mostě se Spolkem
Olbernhauského muzea. Nová vedoucí hornického muzea ve Freibergu Andrea Riedel,
která je novou členkou komise, představila
záměr projektu mapujícího problematiku
těžby uranu. Komise projekt podaný ve Fondu malých projektů, který vyústí v putovní
výstavu a dvojjazyčnou publikaci, doporučila ke schválení. Na jednání byly představeny současné aktivity komise, z nich zaujal
například propagační materiál kulturních
památek města Olbernhau, který přednesl
Frank Lehmann.
Velká diskuse následovala o záměru prezentace zámků v euroregionu, kterou iniciuje
jednatel euroregionu na základě podnětů
obyvatel. Jak poznamenala ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová,
euroregion by si zasloužil obdobu „Zámků

na Loiře“. Tento projektový záměr členové
komise připraví na příští jednání. V následné
prohlídce chomutovského muzea obdivovali
nejen saští, ale i čeští členové komise poklady
pozdně gotického sochařství, vnitřní areál
muzea, restaurovaný kostel sv. Kateřiny, ale
i Fialův pohyblivý betlém.
Bei der Beratung der Arbeitsgruppe Museen und Kulturdenkmäler im
Museum des Rathauses Chomutov
am 22.10.2018 stand die Bewertung
der bisher eingereichten Projekte,
aber auch neue Vorhaben auf dem
Programm.
Die Arbeitsgruppe machte sich mit der Umsetzung von zwei Großprojekten bekannt.
Das erste besteht in einer Zusammenarbeit
der Archive und das zweite beschäftigt
sich mit traditioneller Spielzeugproduktion auf beiden Seiten des Erzgebirges.
Dieses Projekt wurde vom Museum Most
gemeinsam mit dem Verein des Museums
Olbernhau vorbereitet. Die neue Leiterin
des Stadt- und Bergbaumuseums in Freiberg Frau Andrea Riedel, die neues Mitglied der Arbeitsgruppe ist, stellte ein neues

Projektes vor, das sich mit der Geschichte
des Uranbergbaus beschäftigt. Die Arbeitsgruppe befürwortet das im Kleinprojekt,
das in einer Wanderausstellung und in einer
zweisprachigen Publikation mündet.
Bei der Beratung wurden auch gegenwärtige
Aktivitäten vorgestellt. Unter anderem interessiert die Arbeitsgruppe Werbematerial
der Stadt Olbernhau, das von Herrn Frank
Lehmann vorgestellt wurde. Eine große Diskussion folgte um das Vorhaben, Schlösser
in der Euroregion zu präsentieren. Es wird
vom Geschäftsführer der Euroregion aufgrund der Impulse Einwohner aus der Euroregion initiiert. Wie Frau Prontekerová, Leiterin des Museums in Chomutov bemerkte,
verdiene die Euroregion eine Vorstellung
ähnlich zu den „Schösser der Loire“. Das
Projektvorhaben soll in der nächsten Beratung vorgestellt werden. Am Ende wurde
das Chomutover Rathausmuseums besichtigt, das sächsische und tschechische Schätze der spätgotischen Kunst beherbergt. Im
Innenhof des Museumsbefindet sich die sanierte Kirche der Heiligen Katharina aber
auch ein beweglicher Weihnachtsberg von
Fiala.

I N FO P R E S S 0 4 | 20 1 8

5

Das Museum in Most (Oblastní mu
zeum v Mostě) wird in Kooperation
mit dem Förderverein des Muse
ums Olbernhau e. V. in den folgen
den zwei Jahren die Geschichte der
Spielzeugindustrie nach dem Krieg
auf beiden Seiten der Grenze im
Erzgebirge erforschen.
nit tyto mezery na obou stranách hranice.
V současné době probíhá důkladný badatelský průzkum, jsou dohledávány dobové
předměty a dokumentace, hledají se pamětníci, prozkoumávají se archivy.

Projekt „Hračkářský průmysl
v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty“.
Projekt „Erzgebirgische Spielzeugindustrie – zwei Länder – zwei Wege“

Oblastní muzeum v Mostě ve spo
lupráci s německým spolkem För
derverein des Museums Olbernhau
e.V. bude v následujících dvou le
tech mapovat poválečnou historii
hračkářské výroby na obou stra
nách hranice Krušných hor.
Krušnohorská hračka je stěžejním tématem
pro oba partnery. Mostecké muzeum jako
vedoucí partner na tento projekt s názvem
„Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě
země - dvě cesty“ získalo dotaci z programu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko.
Celkový rozpočet projektu činí 237 450 €,
z toho 85 % poskytne EU. Projekt krušnohorského hračkářství má za cíl zmapovat a zpracovat poválečnou historii výroby
dřevěných hraček na české a saské straně
Krušných hor a představit ji odborné i široké veřejnosti včetně školní mládeže. Výroba
hraček jako doplňkové odvětví k hornictví
a následně jejich průmyslová výroba jsou
součástí společného kulturního dědictví
a její zkoumání podpoří zápis Montánní
krajiny Krušnohoří na Seznam UNESCO.
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Historie německého hračkářství je obsáhle zpracována, avšak pouze do roku 1945.
Výzkum k hračkářské výrobě na české straně téměř chybí. K historii podniků VERO
a DEHOR se nepodařilo dohledat žádné
prameny. Úkolem tohoto projektu je zapl-

Hlavními výstupy projektu budou odborná
publikace, putovní výstava a dokumentární
film, který mj. bude poskytnut školám pro
výuku regionálních dějin. K větší popularizaci tématu krušnohorského hračkářství přispějí webové a facebookové stránky projektu,
kde budou pravidelně uveřejňovány aktuality. Jak uvedl ředitel mosteckého muzea Mgr.
Michal Soukup, projekt se realizuje za pět
minut dvanáct, protože poslední pamětníci
jsou vysokého věku a rychle odcházejí. Bez
jejich výpovědí bychom nezískali ucelený
pohled na tuto problematiku. Prosíme proto širokou i odbornou veřejnost, především
pamětníky, aby se s námi spojili, pokud
nám mohou poskytnout předměty, stroje
a zařízení související s hračkářskou výrobou
v Krušných horách. Uvítáme také svědectví
formou osobních vzpomínek. Máte na půdě
staré nevyužité dřevěné hračky a chtěli byste
pomoci projektu? Nabídněte je Oblastnímu
muzeu v Mostě. V případě zájmu nás kontaktujte na: hladka@muzeum-most.cz, nebo
telefonicky na 797 998 834.

Das grundlegende Thema der beiden Partner ist das erzgebirgische Spielzeug. Für die
Finanzierung des Projekts wurde dem Museum in Most als Leadpartner des Projekts mit
dem Titel „Erzgebirgische Spielzeugindustrie
– zwei Länder – zwei Wege“ eine Förderung
aus dem Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Tschechische Republik – Freistaat Sachsen zur
Verfügung gestellt. Das Gesamtbudget des
Projekts beträgt 237 450 €, davon werden
85 % seitens der EU bereitgestellt. Wichtigstes Ziel des Projektes ist die Aufarbeitung
der Geschichte der Spielzeugproduktion auf
der sächsischen und tschechischen Seite des
Erzgebirges nach dem 2. Weltkrieg. Grundlage dafür ist die Darstellung von Beginn
und Entwicklung dieses Industriezweiges
im böhmischen und sächsischen Gebirgsteil sowie der Austausch zwischen beiden
Teilen. Wie der Direktor des Museums von
Most, Mgr. Michal Soukup äußerte, beginnt
die Umsetzung des Projekts fünf Minuten
vor Zwölf, weil die Zeitzeugen bereits ein
hohes Alter erreicht haben und uns schnell
verlassen könnten. Ohne deren Aussagen
könnten wir auf diese Problematik keinen
gänzlichen Einblick erzielen. Wir bitten also
die breite Öffentlichkeit und die Fachleute,
vor allem Zeitzeugen, dass Sie uns kontaktieren, falls Sie dem Museum Gegenstände,
Maschinen und Anlagen in Zusammenhang
mit der Spielzeugproduktion im Erzgebirge überlassen können. Wir begrüßen auch
Zeugenschaft in Form von persönlichen
Erinnerungen. Haben Sie im Dachboden
altes Spielzeug, Dokumente oder Fotos
und möchten damit dieses Projekt unterstützen? Bieten Sie es dem Museum in Most
an. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte:
hladka@muzeum-most.cz, oder telefonisch:
+420 797 998 834

Komise pro kulturu a mládež
Arbeitsgruppe Kultur/Schule/
Jugend
Jako obvykle měla komise nejvíce
projektů ze všech odborných
komisí euroregionu.
Na jednání v městské knihovně ve Freibergu
13. listopadu jich hodnotila celkem 6. Komise je posuzovala velmi pečlivě a po obsáhlé
diskusi doporučila čtyři, dva projekty k přijetí
pro rozhodování Lokálního řídícího výboru
nedoporučila.
Komisi opouští dosavadní předseda její německé části Wolfgang Kalus a novou členkou
se stává Julia Pikos z kulturního zařízení Mittelsächsische Kultur GmbH se sídlem
v Freibergu. Zajímavá byla informace o úspěšně dokončené rekonstrukci historické
budovy freiberské knihovny a jejím provozu, se kterým se členové komise seznámili
na exkurzi.
Wie immer hatte diese
Arbeitsgruppe die meisten
Projekte unter allen
anderen Arbeitsgruppen
der Euroregion.
Bei der Beratung in der Stadt
bibliothek in Freiberg am 13. November bewertete sie insgesamt 6
Projekte und empfahl, nach einer umfangreichen Diskussion, 4 zur Genehmigung
im Lokalen Lenkungsausschusses, zwei wurden nicht empfohlen. Der bisherige
Vorsitzende der deutschen Seite Herr Wolfgang Kalus musste aus gesundheitlichen
Gründen die Arbeitsgruppe verlassen. Dafür wurde Frau Julia Pikos von der Mittelsächsischen Kultur GmbH mit Sitz in Freiberg als Mitglied in die Arbeitsgruppe
aufgenommen.
Sehr interessant waren die Informationen der Bibliotheksleiterin über die erfolgreiche
Sanierung des historischen Gebäudes, in dem die Freiberger Bibliothek untergebracht
ist und deren Betrieb und Arbeitsweise.

Sociální komise
netradičně ale kulinářsky
Arbeitsgruppe nicht
traditionell aber kulinarisch

Sociální komise.
Arbeitsgruppe
Soziales
Na jednání sociální komise Euroregionu
Krušnohoří byla hlavním tématem problematika závislostí. Již v minulosti se komise
tímto aktuálním přeshraničním problémem
často zabývala a 4. října 2018 uskutečnila
své jednání přímo v Terapeutické komunitě
WHITE LIGHT I. v Mukařově.
Vybral ji předseda komise Ing. Karel Giampaoli jako jedno z významných dobrovolnických protidrogových zařízení v Ústeckém
kraji. Práci se závislými mladými lidmi představili PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc
a jeho manželka Mgr. Ivana Radimecká. Oba
jsou zakladatelé komunity a v odpovídali na
množství dotazů.
Zajímavé pro všechny samozřejmě byla
úspěšnost odvykání závislostí. Zde je to až
60%, což je více v porovnání se státními
zařízeními, kde je to jen kolem 30%. Na
exkurzi se poté všichni seznámili s konkrétní
činností komunity.

Zur Beratung der Arbeitsgruppe Soziales der
Euroregion Erzgebirge war das Hauptthema
die Problematik der Abhängigkeit. Schon in
der Vergangenheit beschäftigte sich die Arbeitsgruppe oft mit diesem aktuellen grenzüberschreitenden Problem und am 4. Oktober 2018 fand deshalb die Beratung direkt in
der Therapeutischen Gemeinschaft WHITE
LIGHT I. in der Gemeinde Mukařov statt.
Herr Ing. Karel Giampaoli, der tschechische
Vorsitzende der Arbeitsgruppe wählte diese
Einrichtungen, die eine der bekanntesten im
Bezirk Ústecký kraj ist, aus.
Die Arbeit mit den abhängigen Jugendlichen
wurde von PhDr. Josef Radimecký Ph.D.,
MSc und seiner Frau manželka Mgr. Ivana
Radimecká vorgestellt.
Die beiden sind die Gründer der Einrichtung. In einer regen Diskussion beantworteten sie viele Fragen. Interessant für alle war
die Erfolgsquote bei der Entziehung, die hier
bei 60% liegt. In staatlichen Einrichtungen
beträgt sie etwa nur 30 %. Bei der anschließenden Besichtigung wurden alle Therapieansätze der Kommune in den verschiedenen
Bereichen vorgestellt.
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V Lounech se sociální komise sešla 31. října
nikoliv na radnici, ale u své aktivní členky
Táni Tkadlečkové. Táňa je široko daleko
známá jako vynikající kuchařka a komise se
o tom přesvědčila. Ale skvělé jídlo nebylo
hlavní náplní lounského jednání. Komise
připravila náměty jednání pro příští rok, do
kterých prioritně zařadila výměnu zkušeností
z komunitního plánování, dobrovolnickou
práci a její financování, integraci znevýhodněných skupin obyvatel, aktivity důchodců a
drogovou závislost. Náplní práce bude nadále
hodnocení projektových žádostí a iniciace
projektů v sociální oblasti. Komise zpracovala svůj příspěvek do rozvojové strategie
euroregionu a tento příspěvek patří mezi ty
nejkvalitnější. V neformální části jednání si
členové vyměnili své zkušenosti především
z využívání prostředků na sociální práci.
In Louny traf sich die Arbeitsgruppe am 31.
Oktober nicht im Rathaus, sondern bei ihrem
aktiven Mitglied, Frau Tanja Tkadlečková.
Tanja ist weit und breit als ausgezeichnete Köchin bekannt und die Arbeitsgruppe
konnte sich davon überzeugen. Aber das Essen war nicht der Hauptinhalt der Beratung.
Die Arbeitsgruppe bereitete die Themen der
Beratungen für nächstes Jahr vor, in denen
der Erfahrungsaustausch im Bereich Sozialplanung, sowie ehrenamtliche Arbeit und
deren Finanzierung, Integration der benachteiligten Einwohnergruppen, Aktivitäten der
Senioren und Drogenabhängigkeit zu den
Prioritäten gehört. Inhalt der Arbeit bleibt
auch die Bewertung eingereichter Projektanträge und Initiierung der im Sozialberich
befindlichen Projekte. Die Arbeitsgruppe hat
einen Beitrag für die Entwicklungsstrategie
erarbeitet, der zu den besten gehört. Im inoffiziellen Teil der Beratung tauschten sich
die Mitglieder ihre Erfahrungen vor allem
im Bereich Nutzung der Finanzmittel für die
Sozialarbeit aus.

ODBORNÁ
KOMISE ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
ARBEITSGRUPPE
UMWELTSCHUTZ

Revírní vodohospodářská správa
vodních toků Großhartmannsdorf,
která patří ke Správě saských přehrad, byla místem jednání této komise euroregionu.
Revírní vodohospodářská správa vodních toků
spravuje 70 kilometrů dlouhý systém umělých kanálů a struh měst Chemnitz, Drážďan
a Freibergu a zásobuje tato města pitnou
i užitkovou vodou. Tento systém kanálů
a stok je z hlediska hornictví cenný a památkově chráněný. Byl vytvořen již v 17. století
propojením jedenácti uměle vytvořených
rybníků, které přispívají k ochraně před povodněmi řek Mulda a Zschopau.
Komentovaná prohlídka, kterou vedli Petr
Reichelt a Werzner po jednání komise, byla
pro členy komise mimořádně zajímavá. Před
ní ale byly projednány malé projekty, které by měly být předloženy do rozhodování
Lokálního řídícího výboru. Kromě toho
se členové komise shodli na aktuálních
problémech v oblasti životního prostředí
v euroregionu, a rovněž na dalších společných záměrech.

Die Revierwasserlaufanstalt Großhartmannsdorf, die zur Landestalsperrenverwaltung Sachsen gehört,
war Beratungsort für die diese Arbeitsgruppe der Euroregion.
Die Revierwasserlaufanstalt, die über ein
70 km langes System aus Kunstgräben und
Röschen die Städte Chemnitz, Dresden und
Freiberg mit Trinkwasser und Brauchwasser
versorgt, ist montanhistorisch wertvoll und
denkmalgeschützt. Errichtet wurde das System, zu dem auch elf Kunstteiche gehören,

bereits im 17. Jahrhundert. Die Teiche tragen zum Hochwasserschutz der Mulde und
Zschopau bei. Die von Herrn Peter Reichelt
und Herrn Werzner geleitete Führung am
Ende der Beratung, war für die Arbeitsgruppenmitglieder äußerst interessant.
Zuvor wurde über Kleinprojekte beraten, die
im Lokalen Lenkungsausschuss zur Bewilligung vorgelegt werden sollen. Außerdem
verständigte man sich zu aktuellen Problemen im Umweltbereich in der Euroregion
sowie zu gemeinsamen Vorhaben.
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Sportovní komise
Arbeitsgruppe Sport
Úzká spolupráce
s Euroregionem Elbe/Labe
Je už téměř normální, že pracovní komise
Sport našeho euroregionu jedná společně se
členy pracovní skupiny Sport Euroregionu
Elbe/Labe. Důvodem jsou společné sportovní hry, které oba euroregiony již několik let
úspěšně pořádají. V loňském létě byli Krušnohorci hosty v Lovosicích v Euroregionu
Elbe/Labe a změřili si síly v lehkoatletických
disciplínách, kopané a házené.
Místem konání sportovních her 2019 bude
město Mittweida ve Středosaském okrese,
které má k dispozici nový, vynikající sportovní areál. Společná komise pozvala sportovní přátele z Okresního sportovního svazu
Střední Sasko na jednání, a ti je poté s jednotlivými sportovišti seznámili, a všichni
se tak mohli přesvědčit o jejich kvalitě na
vlastní oči.
Vlastního jednání se zúčastnil i primátor Mittweidy Ralf Schreiber, který obě komise přivítal. Komise vyhodnotily minulé sportovní
hry, a kromě jiného i přípravu sportovních
her 2019.

V roce 2020 vyvrcholí další společná sportovní aktivita. Sportovci obou euroregionů
připraví v Oberwiesenthalu na zcela nově
vybudovaném lyžařském stadionu společné
zimní sportovní hry. Členové naší pracovní
komise také hodnotili projekt, který byl na
zasedání Lokálního řídícího výboru předložen a schválen. Patnáctitisícové 800 let staré
univerzitní město Mittweida patří od okresní
reformy v Sasku 2008 do našeho euroregionu, připojilo se tak k hraničním okresům
a rozvíjí přeshraniční spolupráci především
se svým partnerským městem Českou Lípou.
Pro sportovní hry je velmi dobře a moderně
vybaveno, má vynikající sportovní organizaci
a takové centrální uspořádání, které umožňuje realizovat všechny čtyři plánované sporty na jednom místě.

Enge Kooperation mit der
Euroregion Elbe/Labe
Es ist fast schon zur Normalität geworden,
dass die Arbeitsgruppe Sport unserer Euroregion gemeinsam mit den Mitgliedern der
Arbeitsgruppe Sport der Euroregion Elbe/
Labe tagt.
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Grund sind die gemeinsamen Sportfeste, die
seit einigen Jahren mit Erfolg ausgerichtet
werden. Im vergangen Sommer waren die
Erzgebirger in Lovosice an der Elbe zu Gast,
um sich dort in den leichtathletischen Disziplinen, im Fußball und Handball zu messen.
Austragungsort der Spiele 2019 ist die Stadt
Mittweide in Mittelsachsen, die über neue,
hervorragende Sportstätten verfügt. Da die
Arbeitsgruppe von den Sportfreunden des
Kreissportbund Mittelsachsen dorthin zur
Beratung eingeladen wurde, konnten alle
Sportanlagen nach der Beratung in Augenschein genommen werden. Die Beratung selber, zu der der Oberbürgermeister von Mittweida, Ralf Schreiber ebenfalls anwesend war,
um die Arbeitsgruppe zu begrüßen, diente
einerseits der Auswertung des vergangen
Sportfestes, zum anderen der Vorbereitung
des Sportsfestes 2019.
Im Jahr 2020 wird es einen weiteren Höhepunkt geben, wenn die Sportler aus beiden Euroregionen in Oberwiesenthal im bis
dahin völlig neu hergerichteten Skistadion
das gemeinsame Wintersportfest bestreiten
werden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
bewerteten außerdem ein Projekt, was im
Lenkungsausschuss Ende November vorgelegt und auch genehmigt. Die 800 Jahre alte
Universitätsstadt Mittweida mit ihren 15 000
Einwohnern gehört seit die Kreisreform in
Sachsen in unsere Euroregion und entwickelte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
über ihrer Partnerstadt Česká Lípa. Auf die
Sportspiele ist sie sehr gut und modern ausgestattet, verfügt mit ausgezeichneter Sportorganisatoren.

Modernizovaný sportovní areál na saskočeské hranici. Modernisiertes Sportareal an
der sächsisch/tschechischen Grenze
Na dva kilometry dlouhé trati si
mohou v lese zasportovat mladí
i staří a v zimě běžkovat na osvětlené lyžařské stopě.
Pro sportovní využití je na stezce 17 stanovišť
v krušnohorském lese v Nassau, vzdálené
jen pár kilometrů od české hranice a ta jsou
nyní opatřena moderním sportovním vybavením. Kromě toho je zde také dostavěná
a dobře vybavená lyžařská stezka, osvětlená
LED lampami, na které je možné si v zimní
sezóně zalyžovat od 15:30 do 21:30 hodin
a o prázdninách a o víkendech i po soumraku za dobrého osvětlení až do 22 hodin.
Projekt byl původně plánován v programu
Interreg, ale nakonec byl využit dotační
program Leader a díky němu je nyní areál

k dispozici saským i českým amatérským
sportovcům i turistům. A jakmile to sněhové podmínky umožní, bude se to ve zdejších
lesích zase hemžit, stejně jako v minulých
letech, lyžaři ze Saska i Česka, kteří tu tentokrát budou moci bez bariér provozovat
své sportovní a turistické aktivity na obou
stranách hranice a plně si je vychutnávat.
Auf zwei Kilometern können sich
Jung und Alt mitten im Wald
trimmen und im Winter auf der
beleuchteten Loipe Ski laufen.
17 Stationen sind am Trimm dich Pfad
im Erzgebirgswald in Nassau, nur wenige
Kilometer von der tschechischen Grenze
entfernt, jetzt mit modernen Geräten ausgestattet. Daneben befindet sich eine gut

ausgebaute, mit modernsten LED-Leuchten ausgestattete Ski Loipe, auf der man in
der Wintersaison ab 15:30 bis 21:30 Uhr
und in den Ferien und an den Wochenenden bis 22:00 Uhr auch im Dunklen mit
guter Sicht Ski laufen kann.
Ursprünglich als Interreg – Projekt geplant,
wurde diese Vorhaben letztlich aus dem EU
Leader Programm unterstützt und steht
nun sächsischen und tschechischen Freizeitsportlern und Touristen zur Verfügung.
Sobald die Schneelage es erlaubt, tummeln
sich in den Wäldern ohnehin seit vielen
Jahren Wintersportler aus Sachsen und
Tschechien, die es genießen, ihre sportlichen und touristischen Aktivitäten ohne
Barrieren beiderseits der Grenze ausüben
zu können.
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Odborná komise hospodářství a turistika
Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung / Tourismus
Poslední jednání této komise se
uskutečnilo na mimořádném místě. Předseda saské části komise
Mathias Lißke pozval své členy do
Crottendorfu, aby jim ukázal příklad
inovačních námětů v hospodářství
ve výrobním areálu, kde se vyrábějí
známé vánoční kouřící svíčky, u nás
zvané františky.
Zakladatelka tohoto podniku, paní Freya
Graupner na svém pozemku s výměrou 10
km začala v roce 1918 v malé místnosti
vyrábět tyto vánoční artefakty, jejichž prodej
jí umožnil v tehdejší době přežití. Teprve
v roce 1936 ohlásila živnost, v roce 1955
byla dílna přestěhována do větší budovy,
v letech 1972 – 1990 byl tento malý podnik
znárodněn. Ale hned v roce 1990 je opět
veden jako soukromý podnik. Dnes je nejen
výrobním podnikem, zaměřeným na vánoční
dobu s oblíbenými vánočními františky,
ale stal se i turistickým magnetem, neboť
v novém areálu si mohou návštěvníci své
kouřící františky sami vytvořit, v příjemném
prostředí si vypít kávu, nakupovat, a pro děti
je tu i dětské hřiště. Ale komise se zabývala,
nezávisle na těch zajímavých vystavených
předmětech, které je upoutaly ještě před
jednáním, hodnocením projektů a iniciací
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nových záměrů. Paní Veronika Hiebel,
jednatelka Turistického svazu Krušnohoří
- Tourismusverein Erzgebirge, podrobně
informovala komisi o cílech a úkolech
tohoto svazu s jeho významem pro region.
Mathias Lißke podal informace o stavu
projektu kulturní krajiny Montanregion
Krušnohoří, o kterém se předpokládá, že
v příštím roce bude zanesen do seznamu
kulturního dědictví.
Die letzte Beratung dieser Arbeitsgruppe fand an einem außergewöhnlichen Ort statt. Um ein Beispiel
innovativer Ideen in der Wirtschaft
zu zeigen, lud der sächsische Arbeitsgruppenvorsitzende Matthias
Lißke in das Räucherkerzenland
nach Crottendorf ein.
Breits 1918 begann die Gründerin Freya
Graupner in ihrer 10 m² großen bzw. kleinen Wohnstube Räucherkerzen herzustellen,
deren Verkauf zum Überleben notwendig
war. Erst 1936 wurde dann ein Gewebe angemeldet, 1955 zog man in einen größeren
Schuppen um, 1972 bis 1990 wurde das
kleine Unternehmen Volkseigentum und
1990 dann wieder in privater Regie weitergeführt. Heute ist es nicht nur Produktions-

stätte für die in der Weihnachtszeit beliebten
Räucherkerzen, sondern auch Touristenmagnet, denn im neuen Areal können die
Besucher selbst Räucherkerzen herstellen,
gemütlich Kaffee trinken, einkaufen und es
gibt einen Kinderspielplatz.
Trotz dieser interessanten Dinge, die am
Schluss der Beratung vorgestellt wurden,
beschäftigte sich die AG mit der Bewertung
von Projekten und wurde von der Geschäftsführerin des Tourismusvereines Erzgebirge,
Frau Veronika Hiebl, ausführlich über Ziele
und Aufgaben sowie die dessen Bedeutung
für die Region informiert. Matthias Lißke
informierte zum Stand des Welterbe Projektes Montanregion Erzgebirge, das voraussichtlich im nächsten Jahr in die Erbeliste
aufgenommen werden wird.

Agrární
spolupráce
Agrar
Zusammen
arbeit
Zemědělské komise Euroregionu
Krušnohoří zorganizovala workshop
zemědělců z české a saské strany
ve statku Rößler Hof v rámci projektu ve Fondu malých projektů programu Interreg.
Obě strany si předaly podrobné informace
o důsledcích sucha a o opatřeních na podporu zemědělců v obou zemích. Výměna
zkušeností byla spojena i s informacemi
o cenách zemědělských komodit a jejich vývoji. V obou zemích je značná nespokojenost

s rozrůstající se byrokracií. Saská strana informovala o svých zkušenostech s přímým
prodejem ze dvora, o čemž se všichni mohli
přesvědčit přímo na místě a využit ho. Na
následné exkurzi v tomto příkladném zemědělském statku shlédli účastníci workshopu
moderní automatickou dojící linku, sýrárnu,
bioplynovou stanici, chov krav a ovcí.
Další aktivitou projektu bude slavnostní
setkání zemědělců v Mostě u příležitosti 25
let Agrární komory Most a výročí 100 let
České republiky.
Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft
der Euroregion organisierte einen
Workshop der Landwirte der tschechischen und sächsischen Seite im
Rößler Hof im Rahmen eines Kleinprojektes des Programms Interreg.
Beide Seiten informierten sich detailliert zu
den Folgen der Trockenheit und zu Maßnahmen zur Förderung der Landwirte in
beiden Ländern. Der Erfahrungsaustausch

wurde mit Informationen über Preise landwirtschaftlicher Produkte und deren Entwicklung verbunden. In beiden Ländern
herrscht eine ziemlich große Unzufriedenheit über die wachsende Bürokratie.
Die sächsische Seite informierte außerdem
zu ihren Erfahrungen mit der Direktvermarktung vom Hof, wovon sich alle vor Ort
überzeugen konnten und sie auch gleich
nutzten.
Bei der anschließenden Exkursion in diesem
vorbildblichen Bauernhof besichtigten die
Teilnehmer des Workshops die moderne
automatisierte Melkanlage, die Käseproduktion, die Biogasanlage und die Aufzucht von
Kühen und Schafen.
Eine weitere Aktivität im Projekt ist die
Krušnohoří Festveranstaltung der Landwirte in Most, anlässlich des 25 jährigen
Jubiläums der Agrarkammer Most und des
Jubiläums 100 Jahre der Tschechischen Republik.
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Agrární spolupráce a 25 let Agrární
komory Most. Landwirtschaftliche
Zusammenarbeit und 25 Jahre
Agrarkammer Most

Konference českých a saských zemědělců dne 22.11.2018 v Mostě byla
spojena s oslavou 25 let Agrární komory Most.
Její ředitelka Ludmila Holadová, předsedkyně zemědělské komise Euroregionu
Krušnohoří, podala obšírnou zprávu o stavu
regionálního zemědělství a potravinářského průmyslu a poděkovala všem spolupracujícím partnerům za dosavadní úspěšnou
spolupráci. Její spolupředseda Josef Kubiš,
člen prezidia AK ČR, její zprávu doplnil
o další zajímavé informace. O stavu zemědělství na saské straně euroregionu informoval
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jednatel rolnického sdružení Bauernverband
Ezgebirge Werner Bergelt. Za Ústecký kraj
poděkovali Agrární komoře Most a jmenovitě Lídě Holadové náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Stanislav Rybák, předseda
komise pro zemědělství a venkov Ústeckého kraje Miroslav Andrt a předseda krajské
agrární komory Jaroslav Brožka. Poděkování
jí dále vyslovili zástupci všech přítomných
partnerů, např. starosta města Meziboří Petr
Červenka, zástupci Euroregionu Krušnohoří
a samozřejmě zástupci saských zemědělců.
Dne 28. 11. 2018 nám Ludmila Holadová
oznámila, že k 30. 11. 2018 ukončuje svou
činnost ředitelky Agrární komory Most. Je
to pro nás nečekaná zpráva. Jsme jí vděčni za obrovské množství práce, kterou pro
regionální zemědělství a pro Euroregion
Krušnohoří vykonala a těžko si euroregion,
a především její zemědělskou komisi, bez ní
dovedeme představit. Moc nám chybíš, Lído
Die Konferenz tschechischer und
sächsischer Landwirte am 22.11.2018
in Most wurde mit den Feierlichkeiten des Jubiläums 25 Jahre
Agrarkammer Most verbunden.

Deren Direktorin Frau Ludmila Holadová,
Vorsitzende der Arbeitsgruppe der Euroregion Krušnohoří, informierte ausführlich zum
Stand der regionalen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion und bedankte sich bei
allen Mitarbeitern für die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit. Der stellvertretende
Vorsitzende Josef Kubiš, Mitglied des Präsidiums der Agrarkammer der Tschechischen
Republik, ergänzte ihren Bericht um weitere
interessante Informationen. Über den Stand
der Landwirtschaft auf sächsischer Seite der
Euroregion informierte der Geschäftsführer
des Regionalbauernverbands Erzgebirge e.V.
Werner Bergelt.
Im Namen des Bezirkes bedankten sich die
anwesenden Vertreter bei der Agrarkammer
und namentlich bei Frau Holadová und bei
Vertretern der Bezirksagrarkammer. Einen
ehrlichen Dank äußerten alle anwesenden
Partner, wie z.B. der Bürgermeister von
Meziboří Herr Petr Červenka, Vertreter der
Euroregion und selbstverständlich Vertreter
der sächsischen Landwirte.

Lokální řídící výbor schválil 13 projektů
Lokaler Lenkungsausschuss genehmigte
insgesamt 13 Projekte
Toto společné rozhodovací grémium
pro Fond malých projektů v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg
V-A na svém zasedání 28. listopadu
ve Freibergu obdrželo k rozhodování celkem 14 projektových žádostí.
Schváleno bylo 13 projektů, jeden projekt
nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů.
Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se
zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová
a za saský Správní orgán Kooperačního programu Česko-saské spolupráce Interreg V-A
Yvonne Schönlein. Za MMR ČR se zasedání
zúčastnili Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát. Fond malých projektů, který spravuje
a administruje Euroregion Krušnohoří, je

projektem v Kooperačním programu ČR-Sasko Interreg V-A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020.
Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici průměrně 230 000 €.
V současném programovém období zbývá na
české straně již jen omezený objem financí
(57 000 €), protože velký díl přidělených
prostředků již byl ve schválených projektech
vyčerpán. Poněkud více finančních prostředků zbývá na saské straně (zhruba 660 000 €).
Das Entscheidungsgremium für den
Kleinprojektefonds im Kooperationsprogram Sachsen – Tschechische
Republik Interreg V-A bewertete bei
seiner Sitzung am 28. November in
Freiberg insgesamt 14 Projekte.
13 Projekte wurden mehrheitlich genehmigt, ein Projekt erreichte die notwendigen
50 Punkte nicht. Das Zentrum für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik wurde von Frau Ing. Lenka Klognerová
vertreten. Die sächsische Seite von Frau
Yvonne Schönlein aus der Verwaltungsbehörde. Aus dem Ministerium für Regionalentwicklung nahmen Herr Dr. Jiří Horáček

und Herr Ing. Karel Malát. Der von der
Euroregion verwaltete Kleinprojektefonds
ist ein Projekt im Kooperationsprogramm
Sachsen – Tsch. Republik Interreg V-A und
unterstützt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit Sachsen und der Tschechischen Republik bis 2020.
Jährlich hatte jede Seite der Euroregion in
dieser Förderperiode 230 000 € zur Verfügung. In der gegenwärtigen Förderperiode
bleibt auf tschechischer Seite noch eine
kleinere Summe der Mittel (57.000 €), da
ein großer Teil der zur Verfügung gestellten Mittel bereits beantragt und bewilligt
wurde. Mehr Finanzmittel bleiben auf sächsischer Seite (660 000 €) noch zur Einreichung.
Über die Förderung entscheidet der gemeinsame tschechisch-sächsische Lokale Lenkungsausschuss mit insgesamt 16 stimmberechtigen Mitgliedern und 7 Mitgliedern
mit beratender Stimme. Die vorgelegten
Projekte wurden in den Arbeitsgruppen der
Euroregion bewertet und deren Stellungnahmen wurden berücksichtigt.
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Cena Euroregionu
Krušnohoří předána
Preis der Euroregion
Erzgebirge verliehen

Přehled schválených projektů LŘV 28.11.2018. Übersicht der genehmigte Projekte
Lfd.Nr./
Poř.čí.

Projektnummer/
Číslo projektu

1

Projekttitel/
Název projektu

Antragsteller/
Žadatel

Projektpartner/
Projektový partner

ff. Gesamtkosten/ Förderung/
Celkově způsobilé Dotace/€
náklady/€

0595-SN-26.10.2018 Naturpark - Infopunkt auf dem Schwartenberg/Infopoint přírodního
parku na vrcholu hory Schwartenberg

Zweckverband Naturpark
„Erzgebirge/ Vogtland“

Město Hora Svaté Kateřiny

5 604,19

4 763,56

2

0599-SN-07.11.2018

Städtepartnerschaft Usti nad Labem und Chemnitz/Partnerství
města Ústí nad Labem a Chemnitz

Die Brücke e.V.

Dům dětí a mládeže a
Zařízení pro další vzdělavání

13 751,40

11 688,69

3

0601-SN-06.11.2018

Erzgebirgischer Naturlehrpfad Rübenau-Blatno/Krušnohorská
přírodní stezka Rübenau-Blatno

Große Kreisstadt
Marienberg

Obec Blatno

17 608,8

14 967,50

4

0611-SN-28.09.2018 400 Jahre evangelische Kirche in Rechenberg - Erhaltung und Pflege
der Kulturbeziehungen mit Böhmen/400 let evangelického kostela v
Rechenbergu - zachování a rozvoj kulturní vazby na Čechy

Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Clausnitz-Cämmerswalde-Rechenberg

Římskokatolická farnost
Mariánské Radčice

12 276,63

10 435,13

5

0613-SN-09.11.2018

ERZ(Gebirgs)Tour – Auf literarischer und musikalischer Schatzsuche / Kunstverein Max Christoph
RUŠNÉ (krušnohorské) putování - Na cestě za literárními a hudebními und Gottfried Reichel
poklady

Spolek severočeských havířů

17 620,98

14 977,83

6

0617-CZ-14.11.2018

Erzgebirgischer Naturlehrpfad Blatno - Rübenau/Krušnohorská
přírodní stezka Blatno - Rübenau

Obec Blatno

Große Kreisstadt Marienberg

17 921,45

15 000,00

7

0621-SN-07.11.2018

Wanderausstellung „Mythos Atom“

Stadtverwaltung Freiberg

Oblastní muzeum v Mostě

26 699,85

15 000,00

8

0623-SN-13.11.2018

Grenzübergreifender Bergbaulehrpfad Olbernhau - Brandau/
Přeshraniční hornická naučná stezka Olbernhau - Brandov

Bergbauverein
Olbernhau e.V.

Obec Brandov

17 159,80

15 000,00

9

0625-SN-14.11.2018

Begegnung Kammweg/Setkání na Hřebenové cestě

Erzgebirgs- verein e.V.

Českojiřetínský spolek

22 641,85

15 000,00

10

0627-SN-25.10.2018 Offene Höfe - Erzgebirgische Weihnachtsbräuche und Traditionelles
aus Sachsen und Böhmen/Otevřené dvory - Krušnohorské vánoční
zvyky a tradice ze Saska a Čech

Sozialbetriebe Mittleres
Erzgebirge g GmbH

Městská správa sociálních
služeb v Mostě

4 335,75

3 685,38

11

0629-SN-13.11.2018

BrauereiGeschichten/Příběhy pivovarnictví

Eigenbetrieb Kul(T)our- be- Destinační agentura Dolní
trieb des Erzgebirgs- kreises Pooří

18 974,81

15 000,00

12

0631-SN-05.11.2018

Grenzübergreifendes Wintersportfest für Kindergartenkinder/
Přeshraniční zimní sportovní hry dětí předškolního věku

Sportjugend im Kreis
sportbund Erzgebirge e.V.

10 646,73

9 049,72

13

0637-SN-29.10.2018 Ausbildungs- und Freizeitwochenende der Freiwilligen Feuerwehren
der Städte Oelsnitz und Chodov/ Vzdělávací a volnočasový víkend
sborů dobrovolných hasičů měst Oelsnitz a Chodov

17 936,88

15 000,00

185 257,70
17 921,45

144 567,81
15 000,00

Sport Club 2000, z.s.

Oelsnitzer Feuerwehrfreunde Město Chodov
e.V.
SN
CZ

Rada Euroregionu Krušnohoří v Mostě
Rat der Euroregion Krušnohoří in Most
Na svém říjnovém zasedání se sešla rada
12.10.2018 na radnici v Mostě. Zabývala
se přípravou zasedání Lokálního řídícího výboru, které se tentokrát uskuteční v listopadu
ve Freibergu a hodnotila dosavadní realizaci
Fondu malých projektů. Euroregion spravuje
tento oblíbený fond a cítí za něj velkou odpovědnost, proto je příprava na něj vždycky
důkladná. Finanční manažerka Ing. Petra
Konečná radu seznámila se staven čerpání
tohoto fondu a konstatovala, že na české
straně zbývají již omezené prostředky ve výši
zhruba60 000 €, zatímco na saské straně je
to zhruba 600 000 €. Značná část jednání
rady se byla věnována samozřejmě výsledkům komunálních voleb a rada připravila
alternativy fungování euroregionu v této pře-
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chodné době. Rada ve svém složení by měla
pokračovat až do valné hromady v březnu,
kdy proběhne volba nové rady.
Zu seiner Sitzung im Oktober traf sich der
Rat am 12.10.2018 im Rathaus Most. Er
beschäftigte sich mit der Vorbereitung des
Lokalen Lenkungsausschusses, der im November in Freiberg stattfand und bewertete
auch die bisherige Umsetzung des Fonds der
Kleinprojekte. Die Euroregion verwaltet den
beliebten Fonds und fühlt dafür eine große
Verantwortlichkeit. Deshalb ist die Vorbereitung darauf auch immer sehr ausführlich.
Die Finanzmanagerin Ing. Petra Konečná
machte den Rat mit dem Stand der Mittelausschöpfung im Fonds bekannt und stellte

fest, dass auf tschechischer Seite nur begrenzte Mittel in der Höhe von 60 000 € bleiben,
auf sächsischer Seite ist das mehr, ca. 600
000 €. Eine beträchtlichere Zeit in der Tagung des Rates wurde selbstverständlich den
Ergebnissen der Kommunalwahl gewidmet.
Der Rat bereitete Lösungen für die Arbeit
in der Übergangsperiode vor. In der bisherigen Zusammensetzung sollte der Rat bis zur
Vollversammlung, in der die Wahl des neuen
Rates stattfinden wird, weiterarbeiten.

Dietmar Bastian z Annabergu-Buchholze
a Gertruda Liptáková z Teplic jsou letošními
držiteli Ceny Euroregionu Krušnohoří.

Společná členská schůze a zasedání rady
s předáním Ceny Euroregion Krušnohoří/
Erzgebirge. Gemeinsame Mitgliederversammlung
und Ratssitzung mit Preisverleihung Preis der
Euroregion Erzgebirge/Krušnohří
Stalo se již tradicí, že se zástupci členské základny německé strany setkávají jednou ročně v listopadu s českými zástupci Rady Euroregionu Krušnohoří na společném zasedání,
aby se seznámili s informacemi o úspěších,
úkolech a eventuelně i o problémech minulého roku z obou jednatelství euroregionu
ve Freibergu a v Mostě.
V letošním roce se toto zasedání uskutečnilo na hradě Hněvín v Mostě. Po uvítání
českého předsedy, Jiřího Hlinky, se od jednatele Františka Bíny dozvěděli o výsledcích
komunálních voleb v ČR ve vztahu na další
činnost rady, spolu s informacemi o těch
členech rady, kteří nadále zůstávají ve svých
funkcích jako starostové či místostarostové.
Saská jednatelka Beate Ebenhöh podala
členům společného grémia informace o stavu programu Interreg V-A, především pak
o Fondu malých projektů.
Vrcholem letošního společného grémia bylo
předání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční aktivity.
V letošním roce obdrželi cenu dva kandidáti
– Dietmar Bastian z Annabergu-Buchholze
za dvacet let úspěšné spolupráce v oblasti
kultury a sportu a Gerta Liptáková za mimořádně velkou podporu aktivit saských
a českých seniorů.
Předseda saské části euroregionu zemský
rada Mathias Damm a předseda jeho české
části Jiří Hlinka zhodnotili mostecké setkání
jako velký úspěch a vyjádřili oběma jednatelstvím poděkování za vykonanou práci
v uplynulém roce.

Es ist schon Tradition geworden, dass sich
die Vertreter der Mitgliederversammlung
des sächsischen Teils der Euroregion mit
Vertretern des Rates des tschechischen Teils
jährlich im November zu einer gemeinsamen
Sitzung treffen, um von den Geschäftsstellen
in Most und Freiberg über die Aktivitäten,
Erfolge und eventuelle Probleme des vergangene Jahres informiert zu werden. Die
diesjährige Beratung fand auf der Burg Hnevin in Most statt, wo nach der Berüßung
durch den tschechischen Vorsitzenden, Jirka
Hlinka, die Teilnehmer vom Geschäftsführer
Frantisek Bina über den Ausgang der Kommunalwahl in der Tschechischen Republik
in Bezug auf die weitere Tätigkeit der Ratsmitglieder, die weitgehend Bürgermeister
sind, unterrichtet wurden. Die sächsische
Geschäftsführerin Beate Ebenhöh berichtete den Mitgliedern zum Stand des Programms Interreg – V A, insbesondere zum
Kleinprojektefonds. Der Höhepunkt der
diesjährigen Vollversammlung war die Verleihung des Preises der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří für hervorragende grenzübergreifende Aktivitäten. In diesem Jahr wurden
Dietmar Bastian aus Annaberg-Buchholz für
seine über 2 Jahrzehnte erfolgreichen Bemühungen in der kulturellen und sportlichen Zusammenarbeit und Gerda Liptakova
für ihre herausragende Unterstützung der
Aktivitäten sächsischer und tschechischer
Senioren geehrt. Der sächsische Vorsitzende Herr Landrat Matthias Damm und der
tschechische Vorsitzende Jirka Hlinka bewertete das Treffen als einen großen Erfolg
und bedankten sich bei den Geschäftsstellen
für die geleistete Arbeit im letzten Jahr.

U příležitosti společného zasedání grémia euroregionu, což je Členské shromáždění německé
části a Rada Euroregionu Krušnohoří, byly předány 29. listopadu na hradě Hněvín v Mostě
Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za
vynikající přeshraniční spolupráci. Držitelem
Ceny v letošním roce byl Dietmar Bastian z Annabergu-Buchholze, který se zasloužil po dobu
více než 20 let o kulturní spolupráci obyvatel na
obou stranách hranice a stejným způsobem se
zasloužil o sport pro děti z mateřských škol, pro
seniory a pro tělesně postižené spoluobčany, kteří se akcí, které on organizoval, rádi a ve velkém
počtu účastnili. Gerda Liptáková podporovala
mnoho let vynikajícím způsobem saské a české
seniory, pomáhala jim i s výukou řeči sousedů a
byla s nimi celou dobu při jejich pravidelných
setkáváních a vždy jim pomáhala radou i skutkem. Vznikla tím i trvalá přátelství Euroregion
Krušnohoří oběma držitelům ceny blahopřeje.
Dietmar Bastian aus Annaberg-Buchholz und
Gerda Liptakova aus Teplice sind die diesjährigen Preisträger des Preises der Euroregion
Erzgebirge/Krušnohoří.
Anlässlich der gemeinsamen Sitzung der Mitgliederversammlung und Ratssitzung der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří am 29. November auf der Burg Hnevin in Most wurde der
Preis der Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří
für hervorragende, grenzübergreifende Zusammenarbeit verliehen. Preisträger in diesem Jahr
waren Dietmar Bastian aus Annaberg-Buchholz,
der sich seit mehr al 20 Jahren um gemeinsame
kulturelle Zusammenarbeit der Bürger beiderseits der Grenze verdient gemacht hat und sich
in ebenfalls herausragender Weise im Sport um
Kindergartenkinder, Senioren und körperlich
beeinträchtigte Menschen und bemüht, die
bei von ihm organisierten Veranstaltungen
zahlreich und mit großer Freude teilnehmen.
Gerda Liptakova unterstützt schon seit vielen
Jahren in herausragende Weise sächsische und
tschechische Senioren, vermittelt ihnen sogar
die Nachbarsprache und steht ihnen bei ihren
regelmäßigen Begegnungen mit Rat und Tat zur
Seite. Dadurch sind dauerhafte Freundschaften
entstanden. Die Euroregion Erzgebirge gratuliert den Preisträgern herzlich!
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stand und ihnen den Kontakt zu dem Seniorenklub in Most vermittelte. Dort wurden
sie mit großer Bereitschaft und Herzlichkeit
aufgenommen, und es begann eine im Laufe
der Jahre immer enger werdende Beziehung.
In jedem Jahr finden zwei Treffen statt,
jeweils im Mai in Dresden und im September in Most. So haben die Moster Senioren im Laufe der Jahre Dresden mit seiner
schönen Architektur sowie seinen Kunstschätzen und Kultureinrichtungen kennen
gelernt.

25 let přeshraničního přátelství.
25 Jahre Freundschaft über
Ländergrenzen
Když se skupina členů s názvem
900 po změně režimu nově založila
– svým způsobem konsolidovala zrodila se v ní v roce 1993 myšlenka
zjistit, jak vypadá práce se seniory
na druhé straně hranice.

Advent v Krušnohoří – 25. Adventní koncert sborů
euroregionu. Advent im Erzgebirge – bereits
25 Adventssingen der Chöre in der Euroregion
V sobotu před 2. adventem se
uskutečnil v kostele Sv. Kateřiny
v Buchholzi tradiční adventní koncert euroregionu, který se koná
vždy na různých místech jak na
české, tak i na německé straně,
a letos je to již 25. ročník.

na vánočních koncertech účinkující, např.
Sbor gymnázia z Zschopau nebo Dětský sbor
Blecha z Postoloprt.

Ve zcela zaplněném kostel byli účastnici
a hosté srdečně přivítáni farářkou Steffi Stark
a prvním náměstkem zemského rady okresu
Krušnohoří Andreasem Starkem. Po dvou
sólistech na akordeon a po dvou sólistech
s ukázkou lidové hudby, spolu s osmi sbory z
české a saské části Krušnohoří vytvořili pestrý program. Malým i velkým aktérům se podařilo zanechat v publiku zvláštní radostnou
předvánoční atmosféru spojenou s rozjímáním o událostech minulého roku. Moderní
hudební prvky, spojené s tradičním a křesťanským zpěvníkem, evokovaly vzpomínky
na kořeny lidového umění obou našich zemí.
Mezi účastníky byly jak nové pěvecké sbory,
jako například Kantorský sbor Sv. Kateřiny,
z kostela Gastgeberkirche, tak i pravidelně

Am Samstag vor dem 2. Advent
fand in der Buchholzer Sankt Katharinenkirche das traditionelle Adventskonzert der Euroregion statt,
das abwechselnd auf tschechischer
und auf deutscher Seite ausgetragen wird – in diesem Jahr schon
zum 25. Mal.
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A tak se vydali dva členové představenstva,
pánové Muth a Mühmel na cestu do Mostu. Jejich partnery se stali zástupci mostecké samosprávy, František Bína a Pavel
Weiss. K jejich přání byli oba hned vstřícní
a zprostředkovali kontakt na Klub seniorů
v Mostě. Byli v něm přijati s velkou ochotou
a srdečností, a toto započaté partnerství se
v průběhu mnoha let stále více utužovalo.

Srdečně děkujeme dlouholetým Constanze
Ulbricht a Martině Ďurdíkové za výbornou
přípravu.

In der vollbesetzten Kirche wurden die Sänger und Gäste von Pfarrerin Steffi Stark und
dem ersten Beigeordneten des Erzgebirgskreises Andreas Stark herzlich begrüßt. Je
zwei Akkordeon- und Volkskunstsolisten
und acht Chöre aus dem sächsischen und
tschechischen Teil der Euroregion gestalteten ein abwechslungsreiches Programm.

Den kleinen und großen Akteuren ist es
gelungen, dem Publikum eine besondere
Atmosphäre der Vorfreude und Rückbesinnung spüren zu lassen. Moderne Elemente
verbunden mit traditionellem und christlichem Liedgut ließen die Wurzeln in der
Volkskunst beider Länder erahnen. Unter
den Teilnehmern waren sowohl neue Chöre,
wie die Kantorei Sankt Katharinen von der
Gastgeberkirche, als auch traditionell Mitwirkende, wie der Chor des Gymnasiums
Zschopau oder der Kinderchor Blecha aus
Postoloprty.
Ein herzliches Dankeschön gilt den langjährigen Organisatoren Constanze Ulbricht
und Martina Ďurdíková.

Nachdem sich die Senioren der
Mitgliedergruppe 900 aus Dresden
nach der Wende neu gegründet und
einigermaßen konsolidiert hatte,
wurde 1993 die Idee geboren, sich
über die Seniorenarbeit jenseits der
Grenze zu informieren.

Unsere Moster Freunde stellten uns mit
Stolz ihre neue moderne Stadt vor (die alte
war dem Bergbau zum Opfer gefallen).
Dabei interessierte uns natürlich besonders
die berühmte Kirche, die aus eben diesem
Grunde ihren Standort wechseln musste.
Aber auch viele Burgen und Schlösser in
der Umgebung sowie wichtige Betriebe
und Einrichtungen lernten wir kennen. So
dienen diese gegenseitigen Besuche nicht
nur der Festigung unserer Freundschaft,
sondern wir lernen auch das Nachbarland
und seine Bewohner immer besser kennen
und schätzen.

So machten sich zwei Mitglieder des Vorstandes – Herr Muth und Herr Mühmel –
auf den Weg nach Most. Ansprechpartner
waren neben der Stadtverwaltung, Herr
František Bína und Herr Pavel Weiss, die
ihrer Bitte sehr aufgeschlossen gegenüber-

Každým rokem se konají dvě setkání, jednou
v květnu v Drážďanech a v září v Mostě. A
tak mostečtí senioři během těchto let poznali Drážďany jejich krásnou architekturu,
a rovněž kulturní památky a zařízení. Naši
mostečtí přátelé nám s hrdostí představili
své nové moderní město (staré padlo za oběť
těžbě uhlí).
Nás přirozeně zaujal především slavný kostel, který z tohoto důvodu musel změnit své
místo. Ale seznámili jsme se i s mnoha hrady a zámky v okolí i s důležitými podniky
a organizacemi. Vzájemné návštěvy slouží
tak nejen k upevňování našeho přátelství,
ale i k lepšímu poznávání naší sousední země
a jeho obyvatel.
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Naše členská obec Blatno a soutěž vesnice roku 2018.
Unsere Mitgliedsgemeinde Blatno und der Wettbewerb
Dorf des Jahres 2018
A stalo se, k našemu velkému překvapení
a radosti, že Blatno obsadilo třetí příčku.
Krásný výsledek, milá odměna za všechnu
tu práci a snažení, ale zároveň příval nové
energie a chuti pokračovat v započaté cestě.
Ich hatte von den Bürgermeistern
aus der Region Chomutov eine gute
Unterstützung, und deshalb habe
ich entschieden, die Anmeldung in
den Wettbewerb „Dorf des Jahres“
einzureichen.
Die Kommission meldete sich im Mai zu
Besuch, aber ich habe einige engagierte
Freiwilligen und Mitarbeiter um eine Zusammenarbeit gebeten. Die Gemeinde Blat-

no machte auf die Bewerter einen großen
Eindruck und im bekamen wir das „Grünes
Band“ für die Pflege und für die Umwelt
verliehen.
Aber auf uns wartete noch die zweite Runde
der Einschätzung. Zu der Verkündigung der
Ergebnisse fuhren wir am 2. Oktober nach
Prag in den Senat der Tsch. Republik, wo die
Ergebnisse feierlich veröffentlicht wurden.
Und es passiert, zu unserer Überraschung
und Freude, dass die Gemeide Blato den
dritten Platz belegte.Ein schönes Fazit und
Verdienst für alle Arbeit und zugleich auch
eine große Flut neuer Energie und die Lust,
den begonnen Weg fortzusetzen.

Od kolegů starostů z Chomutovska
jsem měla podporu, a proto jsem se
rozhodla podat přihlášku do soutě
že Vesnice roku.

Členská společnost našeho euroregionu slaví
20 let své existence Die Gesellschaft Energie
- Mitglied der Euroregion - feiert 20 - jähriges
Bestehen
Česko – německá obecně prospěš
ná společnost Energie se sídlem
v Meziboří a Langenau byla zalo
žena 23.03.2018
V počátcích její činnosti jí pomohli němečtí
partneři z tamějších chráněných dílen při
založení takové chráněné dílny pro postižené v Meziboří. Tato chráněná dílna neslouží
pouze výrobním účelům, ale také jako terapie postiženým. Ředitel společnosti Milan
Konečný ji řídí již 12 let. Kdo si vzpomíná
na těžké začátky Energie, musí jeho práci
vysoko ocenit. K chráněným dílnám přibylo
ještě chránění bydlení pro 61 osob přímo
v objektu Energie a dalších 13 postižených
osob bydlí v bytech, které pro ně Energie
obstarala. Milan Konečný ale odchází v pro-

Komise se ohlásila k návštěvě v květnu, ale
požádala jsem o spolupráci několik nejakčnějších dobrovolníků a spolupracovníků.
Blatno u hodnotitelů udělalo veliký dojem
a v srpnu jsem převzala ocenění ZELENÁ
STUHA, která se uděluje obci za péči o zeleň
a životní prostředí. Ale čekalo nás ještě druhé kolo hodnocení. Na vyhlášení výsledků
jsme pak 2. října putovali do Senátu ČR, kde
byly výsledky soutěže slavnostně vyhlášeny.

sinci do důchodu. Náš euroregion se měl
možnost o jeho angažované práci přesvědčit
při jednání sociální komise přímo na místě
ale i o tom, jak se zasloužil o prohloubení
přeshraniční spolupráce. Ostatně i společný
projekt s Langenau s názvem Najít přátele
– překonat hranice o tom svědčí. Přejeme
hodně pohody v zaslouženém důchodu.

Die Werkstatt in Meziboří dient nicht nur
der Produktion, sondern auch der Therapie
für die Behinderten. Sie wird bereits seit 12
Jahren vom Direktor der Gesellschaft Herrn
Ing. Milan Konečný geleitet. Wer sich an
den schweren Anfang der Energie erinnert,
muss deren Arbeit hoch einschätzen, denn
zur Werkstatt kamen noch Plätze für geschütztes Wohnen für 61 Personen direkt
im Objekt der Energie. Weitere 13 behinderte Menschen wohnen in den von Energie bereitgestellten Wohnungen. Herr Milan
Konečný geht im Dezember in Rente. Die
Euroregion konnte sich bei den Beratungen der Arbeitsgruppe Soziales von seiner
engagierten Arbeit vor Ort überzeugen und
schätzt seinen Beitrag zur Vertiefung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
hoch ein. Davon zeugt auch das gemeinsame
Projekt „Freunde finden - Grenzen überwinden“. Wir wünschen Milan Konečný alles
Gute im verdienten Ruhestand.

Die tschechisch-deutsche gemein
nützige Gesellschaft Energie mit
Sitz in Meziboří und in Langenau
wurde am 23.03.2018 gegründet.
Zu Beginn ihrer Tätigkeit halfen die deutschen Partner aus den geschützten Werkstätten bei der Gründung einer solchen Werkstatt für Behinderte Menschen in Meziboří.

Foto Pavel Suchopárek a I.Rabasová H.
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DEVELOP
Již od roku 1995 je členem našeho euroregionu společnost Develop Most. Dne
9. října uspořádala již 16. ročník i-dnů.
Letošní ročník byl i pohledem do budoucna. Ve spolupráci se společností 365 Konica
Minolta zde představila inovativní produkty
i další novinky z rodiny „365“, tedy Office
365, Microsoft 365.

Schon seit 1995 ist die Gesellschaft Develop aus Most Mitglied unserer Euroregion. Am 9. Oktober veranstaltete sie zum
16. Mal die i-Tage. Die Veranstaltung dieses
Jahres war auch ein Blick in die Zukunft. In
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft „365
Konica Minolta“ stellte sie hier innovative
Produkte und auch weitere Neuigkeiten aus
der Familie „365“, also Office 365, Microsoft 365 vor.
Zu sehen waren traditionelle Druckprodukte und die mit ihnen verbundenen Softwareprodukte. Im Erholungsareal Benedikt
trafen sich nicht nur Kunden, sondern auch
Freunde und Förderer der Gesellschaft.
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Euregio Egrensis
Na valnou hromadu Euregia Egrensis byl
pozván jednatel našeho euroregionu.
Oba euroregiony spolu dlouho spolupracují
a do budoucna plánují společné projekty, jako
je např. společná rozvojová strategie, práce
s veřejností, provázanost v projektu světového dědictví Montanregion, jazyková ofenziva
a velké možnosti skýtá spolupráce v cestovním ruchu. Euregio Egrensis je jedním z prvních euroregionů v ČR, sestává z české, saské
a bavorské části. Po jeho založení ale došlo
k přerušení jeho činnosti, která se obnovila
po nástupu nového jednatele Ing. Lubomíra
Kováře a dosáhla pak i vyšší úrovně.
Na jednání valné hromady v Chodově
26. října 2018 byla projednána dosavadní
činnost sdružení, zpráva kontrolní a revizní
komise a projednáno bylo jeho další zaměření a aktivity.
Pro náš euroregion je zajímavý způsob jeho
hlasování. Hlasuje se podle počtu obyvatel
města či obce, za každou tisícovku jeden
hlas. Pro Egrensis byla zajímavá práce našich oborných komisí v posuzování projektů
a v iniciaci projektových záměrů.
Zu der Vollversammlung der Euregio
Egrensis wurde der Geschäftsführer unserer Euroregion František Bína eingeladen.

Beide Euroregionen arbeiten eng zusammen
und planen für die Zukunft gemeinsame
Projekte, wie z.B. die Vernetzung im Projekt des Kulturerbes Montanregion. Große
Möglichkeiten bietet die Zusammenarbeit
im Tourismus.
Die Euregio Egrensis ist eine der ersten Euroregionen in der Tsch. Republik und besteht
aus einem tschechischen, einem sächsischen
und einem bayerischen Teil. Nach ihrer
Gründung kam es zu einer Unterbrechung
ihrer Tätigkeit, die erst mit dem Einstieg des
neuen Geschäftsführers Herrn Ing. Lubomír
Kovář fortgesetzt wurde und erreichte dann
auch ein höheres Niveau.
Bei der Beratung der Vollversammlung in
Chodov am 26. Oktober wurde die bisherige
Tätigkeit, sowie der Bericht der Kontrollkommission und die weitere Zielstellungen
und Aktivitäten des Vereins besprochen.
Für unsere Euroregion ist die Art und Weise
der Abstimmung der Euregio interessant.
Man stimmt nach der Einwohnerzahl der
Stadt oder Gemeinde ab, pro Tausend Einwohner eine Stimme.

Chráníme tetřívka
Birkhuhnschutz
Jako iniciativní skupina pro ochranu tetřívka v Krušnohoří ((Dr. Rolf
Steffens, Michael Thoß, Udo Kolbe) bychom Vám chtěli upřímně
poděkovat za podporu v poslední době, především za Vaši aktivní
účast na veřejném slyšení ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství v Saském zemském sněmu dne 2.11.2018
Byl to opravdu krásný zážitek, když se tolik přátel přírody a ornitologů, spolu se Zemským sdružením saských ochránců přírody,
sdružením NABU, spolkem BUND Sasko a Sdružením saských
ornitologů za nás postavilo a podpořilo nás.
Také věříme, že toto téma vzbudilo zájem a zapůsobilo na poslance
a státního ministra Schmidta (Blíže na adrese www.vso-web.de).
Doufejme, že to poslouží naléhavé, potřebné a lepší ochraně tohoto
druhu na v naší krajině.

Für die Egrensis war die Arbeit unserer Arbeitsgruppen in der Bewertung und Initiation von Projektvorhaben interessant.

Als Initiativgruppe zum Schutz des Birkhuhns im Erzgebirge
(Dr. Rolf Steffens, Michael Thoß, Udo Kolbe) möchten wir uns
bei Ihnen/Euch ganz herzlich für die Unterstützung in der letzten
Zeit, insbesondere durch die sehr rege Teilnahme an der öffentlichen
Anhörung im Ausschuss für Umwelt und Landwirtschaft im Sächsischen Landtag am 02.11.2018, bedanken. Es war ein gutes Gefühl
zu erleben, dass so viele Naturfreunde und Ornithologen hinter uns
stehen und unser Bemühen gemeinsam u.a. mit dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz, dem NABU Sachsen, dem BUND
Sachsen und dem Verein Sächsischer Ornithologen unterstützen.
Wir glauben auch, dass das große Interesse am Thema die Abgeordneten und Staatsminister Schmidt beeindruckt hat (Näheres unter:
www.vso-web.de). Hoffen wir, dass es auch dem dringend notwendigen, besseren Schutz der Art auf den landeseigenen Flächen dient.
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K vidění byly tradiční tiskové produkty
a s nimi spojené produkty softwarové. V areálu Benedikt se setkali nejen zákazníci, ale
i mnoho přátel a příznivců této společnosti.

Ziel war die Sonderausstellung „Sachsen
Böhmen 7000“ im Staatlichen Museum für
Archäologie Chemnitz.
TIP NA VÝLET. AUSFLUGSTIPP

Mimořádná
výstava „Sachsen
Böhmen 7000“
Sonderausstellung
„Sachsen Böhmen
7000
Zajímavou exkurzi podnikly pra
covnice Euroregionu Erzgebirge
e.V. Freiberg.
Jejich cílem byla mimořádná výstava „Sachsen Böhmen 7000“, tedy „Sasko a Čechy
7000“ ve Státním archeologickém muzeu
Chemnitz.
V letáčku vydaném pro tuto výstavu čteme:
Když Wettinerové a Jiří z Poděbrad v roce
1459 ve smlouvě uzavřené v Chebu stanovili
hranice mezi Saským kurfiřstvím a Českým
královstvím, zdokumentovali tak k dnešnímu dni ty nejstarší hranice v Evropě. A od té
doby se vyznačuje život v hraničním regionu
snahou o volné přeshraničními vztahy, poci-

tem sounáležitosti a vzájemným kulturním
prolínáním. Tyto mimořádné vztahy mezi
Saskem a Českem jsou návštěvníkům vynikajícím způsobem prezentovány na této
velmi zajímavé výstavě pomocí 400 objektů. Jsou to staré dokumenty, významná
umělecká díla, ale i originální zpravodajství
o událostech na pražském velvyslanectví
v roce 1989.
Výstava ukazuje dobu od osídlení tohoto
území až po turistické vztahy ve 20. století,
s malými předměty, které si lidé z tehdejších
cest přiváželi, a prezentuje staletou čilou výměnu mezi lidmi v tomto regionu.
Výstavu, jejíž kooperační partner je Národní galerie Praha, můžete navštívit do konce
března.
Eine besondere Exkursion unter
nahmen die Mitarbeiterinnen der
Geschäftsstelle der Euroregion
Erzgebirge e.V. in Freiberg.

Im Ausstellungsflyer heißt es: “Als die Wettiner und Georg von Podiebrad 1459 im
Vertrag von Eger die Grenzlinie zwischen
dem Kurfürstentum Sachen und dem Königreich Böhmen festlegten, schrieben sie
eine der heute ältesten Grenzen Europas fest.
Davon unbenommen blieb das Leben in der
Grenzregion geprägt von grenzüberschreitenden Beziehungen, Gemeinsamkeiten und
Überschneidungen.“
Diese besonderen Beziehungen zwischen
Sachsen und Böhmen wird den Besuchern
in dieser hochinteressanten Ausstellung mit
Hilfe von 400 Objekten, das sind z.B. alte
Dokumente, bedeutende Kunstwerke aber
auch originale Nachrichtensendungen von
den Ereignissen in der Prager Botschaft
1989, auf wunderbare Weise präsentiert.
Von der Besiedlung des Gebietes, bis zu
den touristischen Beziehungen im 20. Jahrhunderts und den kleinen Dingen, die von
diesen Reisen mitgebracht wurden, zeugt
die Ausstellung von dem jahrhundertelangen, lebendigen Austausch der Menschen
in dieser Region.
Bis Ende März kann die Ausstellung, deren
Kooperationspartner u.a. auch die Nationalgalerie Prag ist, noch besichtigt werden.

