
            
 
Všem aktérům ekologické výchovy v Krušnohoří na německé i české straně 
 
Pozvánka na regionální konferenci Trinacionální Sítě Ekologické výchovy 
(TNU) regionu Krušnohoří - Litvínov 
 
Termín:  pátek 22. dubna 2016, 10:00 – 15:00 hod. 
Místo:     Rübenau „Haus der Kammbegegnungen“ (Dům setkávání na hřebenech), ul. In der 
Gasse 3 
 
Znečištění ovzduší na hřebenech Krušných hor – opakuje se historie? 

 
Od 90. let začalo ubývat rozsáhlých škod na lesních porostech v Krušných horách, způsobených 
znečištěním ovzduší z důvodu těžby hnědého uhlí a návazného průmyslu v české kotlině a 
obyvatelstvo se mohlo opět nadechnout. Vypadalo to, že k takovému zatížení již nikdy nedojde. 
Aktuální vývoj však ukazuje, že to byl omyl. Již několik let opět přibývá stížností na znečištění 
ovzduší v Krušných horách. Domnělé látky v ovzduší musíme řadit ke znečištění nového druhu. 
Pravděpodobně pochází z různých zdrojů českého chemického průmyslu, obyvatelé na obou 
stranách hranice je vnímají jako zápach („pach kočičích výkalů“) a jejich dopad na zdraví ani 
přesné chemické složení není jasný. Mezitím vzniklo již mnoho občanských iniciativ. Jaké jsou 
odpovědi ekovýchovných organizací a spolků na ustarané otázky účastníků jejich akcí? Můžeme 
v přeshraniční spolupráci přispět k uvolnění této situace? 
 
9:30 hod.   Příjezd do Rübenau 
 
10:00 hod.  Přivítání & zahájení (Katrin Weiner, LaNU, Michal Tarant, Schola Humanitas) 
 
10:30 –11:15 hod.  Aktuální vývoj znečištění ovzduší v Krušnohoří (Kay Meister, Natura 

Miriquidica e.V.) 
 
11:30-12:15 hod. Občanské iniciativy proti novodobým znečištěním z české kotliny (Hartmut 

Tanneberger, BI Gegenwind) 
 
12:30 hod.    Přestávka na oběd 
 
13:00 hod.   Představení české perspektivy  

(osloveni různí aktéři) 
 
14:00 hod.    Diskuze a doporučení pro ekovýchovnou práci (EVVO) 
 
15:00 hod.    Závěr  
 
 
 
Konference je podpořena Svobodným státem Sasko v rámci dotační 
směrnice pro podporu meziregionální a přeshraniční spolupráce a 
evropské myšlenky 
 

                                      



Příjezd: 
 
Ze směru Chemnitz (B174): 
Jeďte po silnici B174 podél Marienbergu až do Reitzenhain. Na výjezdu z obce odbočte do leva směr Rübenau. V 
Rübenau až ke křižovatce v centru vesnice (vpravo je hostinec Weißer Hirsch). Tam zahněte doleva do kopce 
několik metrů ke kostelu, a hned zase doleva do ul. „In der Gasse“. Tam vpravo se nachází stará škola s možností 
parkování. Odtud pokračujte pěšky ul. „In der Gasse“ cca 300 metrů. „Dům setkání na hřebenech“ se nachází 
přímo vedle německo-české mateřské školky (poznáte podle Teepee před domem). 
Ze směru Olbernhau (B171)/ hraniční přechod Mníšek-Deutscheinsiedel: 
Z Deutscheinsiedel jeďte do Olbernhau. Jeďte po silnici č. B 171 směr Marienberg. V obci Ansprung odbočte vlevo 
směr Rübenau. V Obci Rübenau až ke kostelu (vlevo), tam odbočte vpravo do ul. „In der gasse“. Hned vpravo se 
nachází stará škola s možností parkování. Odtud pokračujte pěšky ul. „In der Gasse“ cca 300 metrů. „Dům setkání 
na hřebenech“ se nachází přímo vedle německo-české mateřské školky (poznáte podle Teepee před domem). 
Existují také autobusové spoje do Olbernhau a Marienberg, informujte se prosím na www.rve.de. 
Ze směru Chomutov (B174): 
Jeďte až k hraničnímu přechodu Reitzenhain – Hora Sv. Šebestiána. Na výjezdu z obce Reitzenhain odbočte vpravo 
směr Rübenau. V Rübenau až ke křižovatce v centru vesnice (vpravo je hostinec Weißer Hirsch). Tam zahněte 
doleva do kopce několik metrů ke kostelu, a hned zase doleva do ul. „In der Gasse“. Vpravo se nachází stará škola 
s možností parkování. Odtud pokračujte pěšky ul. „In der Gasse“ cca 300 metrů. „Dům setkání na hřebenech“ se 
nachází přímo vedle německo-české mateřské školky (poznáte podle Teepee před domem). Mezi Kalekem a 
Rübenau existuje hraniční přechod pro osobní automobily. 
 
 
Přihlášení:  
 
Förderverein Natura Miriquidica e.V. 
Haus der Kammbegegnungen, ul. In der Gasse 3, 09496 Marienberg MČ 
Rübenau 
info@natura-miriquidica.de 
Tel.: +49 172 105 83 76 nebo +49 3735 6681251 
Fax: +49 3735 6681252 
 
Následující osoby se zúčastní regionální konference dne 22.04.2016: 
 
Příjmení, jméno: ………………………………………………………… 
 
Příjmení, jméno: ………………………………………………………… 
 
Název organizace: ……………………………………………………………………………. 
 
    ……………………………………………………………………………. 
 
E-mail:   
 …………………………………………………………………………... 
 
Mám zájem / máme zájem o spolujízdu z   
 
…………………………..…………………… do Rübenau. 
 
Nabízím / nabízíme možnost spolujízdy z  
 
………………………………………………………………………………………………………………….…..   
 
přes ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
do Rübenau. 
 
 
________________________ ____________________ 
Místo, datum    Podpis 


