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Úvodní slovo prezidenta Euregia Egrensis
Vážení přátelé přeshraniční spolupráce,
Euregio Egrensis předkládá svoji výroční zprávu o své činnosti. Je za období, které bylo
zcela neobvyklé. Ještě v průběhu roku 2019 nikdo
neočekával, že by neustále se rozvíjející přeshraniční
spolupráce v rámci našeho společného Euregia mohla být
něčím narušena. Rok 2019 proběhl podle předpokladů,
dařilo se realizovat plány, rozvíjet kontakty, realizovat
podporu společných aktivit obcí, institucí a spolků
pomocí programu Dispozičního fondu a Fondu malých
projektů.
Nikdo neočekával, že by mohlo dojít k razantnímu omezení možností bezprostřední
spolupráce. Téměř po celý rok 2020 byla naše činnost ovlivněna opatřeními sledujícími
omezení šíření pandemie COVID 19. Opatření a nařízení se dotkla celé společnosti,
každého člověka. Oblast přeshraniční spolupráce ve formě přímého setkávání byla
postižena o to více, že byl omezen pohyb osob mezi státy.
Nebylo možné setkávat se osobně, ale přesto se kontakty udržovat dařilo. Na dálku, za
využití techniky, bylo možné dále řešit společné projekty, být v kontaktu a připravovat
další plány pro rozvoj přeshraniční spolupráce. Zde patří poděkování všem, kteří svojí
mimořádnou aktivitou a úsilím dokázali naplnit cíle svých rozpracovaných projektů,
zvládli novou organizaci práce, našli inovace spolupráce.
Děkuji představitelům obcí, institucí a spolků, aktivistům a spolupracovníkům Euregia,
pracovníkům našeho sekretariátu, za odvedenou práci. Přeji si, abychom se při naší
společné práci pro spolupráci v našem pohraničí mohli co nejdříve vrátit do normálního
prostředí a režimu.

František Čurka
Prezident Euregia Egrensis
pracovní sdružení Čechy
starosta obce Halže
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Základní údaje
Název:

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis

Sídlo:

Na Vyhlídce 53, 360 01, Karlovy Vary

Tel.:

353 034 141

http:

www.euregio-egrensis.cz

Založení:

1. 2. 1993

IČ:

477 222 66

Označení „Euregio“ znamená jednak zeměpisně určitelnou oblast – region – a také hranice
překračující organizace. Nejsou dodatečnou správní úrovní, nýbrž představují většinou
„iniciativu zdola“, vycházejíc z roviny regionálních a komunálních činitelů.
Euregia jsou často nositeli latinských názvů, aby tak bylo možné překonat jazykové
rozdíly. Pojem „Euregio“ (často také „Euroregion“) je zkrácenou formou výrazu „Evropský
region“. K tomu přistupují zeměpisné přídomky. Přídavné jméno „Egrensis“ se vztahuje k
historické oblasti, která zahrnovala velké části dnešního EUREGIA EGRENSIS: středověké
„Regio Egire“ nebo také „Provincia Egrensis“ - oblast Poohří.

Mapa EUREGIA EGRENSIS
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Statutární orgány
Prezídium
Prezident:

František Čurka, starosta obce Halže

Viceprezidenti:

Mgr. Dalibor Blažek, starosta města Aš
Ing. Jan Horník, senátor, starosta města Boží Dar
Petr Myslivec, starosta města Bor
Jan Picka, místostarosta města Sokolov

Členové:

Patrik Pizinger, starosta města Chodov
Petr Schaller, starosta města Plesná
Roman Kotilínek, starosta města Kraslice
Miroslav Egert, starosta města Bochov
Zdeněk Hnát, místostarosta města Tachov
Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb
Mgr. Tomáš Trtek, náměstek primátorky města Karlovy Vary

Personální obsazení sekretariátu
V letech 2019-2020 pracovali v sekretariátu Sdružení na plný úvazek:
➢ jednatel Ing. Lubomír Kovář
➢ projektová manažerka Ing. Olga Křížová
➢ finanční manažer Ing. Roman Stratil
➢ asistentka pro členskou základnu Jaroslava Koláříková
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Poslání EUREGIA EGRENSIS (EE)
Sdružení všestranně působí ku prospěchu prohloubení a rozvíjení přátelských vztahů jak
v rámci západočeského regionu, tak i mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo.
K naplnění hlavního cíle se sdružení zaměřuje zejména na iniciování a podporu všech
forem spolupráce mezi městy, obcemi, institucemi, organizacemi i jednotlivci
v příhraničním regionu trojmezí Čech, Bavorska a Saska/Durynska.
Sdružení doporučuje náměty ke spolupráci, koordinuje a podporuje tuto spolupráci
především v oblastech cestovního ruchu, lázeňství a turismu, hospodářství, dopravy
a trhu práce, životního prostředí a zemědělství, vzdělávání, kultury a sportu, případně
v dalších oblastech, které směřují k rozvoji regionu EGRENSIS a mohou je vzájemně
využívat partnerské strany.

Organizační schéma EUREGIA EGRENSIS
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Interně z EE
Závěrečný účet sdružení za rok 2019
Euregio Egrensis hospodařilo v roce 2019 s přebytkem ve výši Kč 1 504 224,08.

Rekapitulace hospodaření za rok 2019

Plán

Skutečnost

r. 2019 v tis.

r. 2019

Příjmy

5 652,20

6 303 070,55

Výdaje

5 451,64

4 798 846,47

Rozdíl

200,56

1 504 224,08

Závěrečný účet sdružení za rok 2020
Euregio Egrensis hospodařilo v roce 2020 se ztrátou ve výši Kč 60 121,13, která byla
hrazena z přebytků minulých let. Ztráta byla způsobena končícími programy fondů
malých projektů a tím končící refundací nákladů za jejich správu.

Rekapitulace hospodaření za rok 2020

Plán

Skutečnost

r. 2020 v tis.

r. 2020

Příjmy

4 798,62

4 871 307,98

Výdaje

5 211,56

4 931 429,11

Rozdíl

-412,94

-60 121,13

Statistika zasedání
V roce 2019 zasedalo Prezídium Sdružení celkem 11krát a Valná hromada Sdružení 3krát.
V roce 2020 zasedalo Prezídium Sdružení celkem 5krát a Valná hromada Sdružení 2krát.
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Členská základna
V roce 2019 vstoupilo do Sdružení Město Jáchymov a v r. 2020
Obec Dolní Žandov a rozšířily členskou základnu Euregia
Egrensis na celkový počet 70 obcí a měst z okresů Karlovy
Vary, Sokolov, Cheb a Tachov.

Vzájemné členství tří pracovních sdružení Euregia a první
setkání po „izolaci“
Tři pracovní sdružení Euregia pozvedla svou spolupráci na novou úroveň: Vzájemným
členstvím tří samostatných sdružení dojde k dalšímu zintenzívnění stávající spolupráce
pracovních sdružení EUREGIO EGRENSIS Bavorsko, EUREGIO EGRENSIS Čechy a
EUREGIO EGRENSIS Sasko/Durynsko.

„EUREGIO EGRENSIS tak vytváří strukturální předpoklady k tomu, aby mohlo v dotačním
období od roku 2021 administrovat Fond malých projektů,“ říká Dr. Birgit Seelbinderová,
prezidentka bavorského sdružení EUREGIO EGRENSIS.
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Patrik Pizinger, starosta města Chodov a úřadující Společný prezident všech tří
pracovních sdružení EUREGIO EGRENSIS, označuje tuto událost za historický milník.
„EUREGIO EGRENSIS tak vysílá silný signál pro společný region bez hranic, zejména
v době koronavirové pandemie,“ říká p. Pizinger. František Čurka, starosta obce Halže a
prezident českého sdružení Euregia, zdůrazňuje, že EUREGIO EGRENSIS položilo v roce
1993 základy, na kterých může dnes dále stavět. Zemský rada Thomas Fügmann,
zastupující prezident sasko-durynského sdružení EUREGIO EGRENSIS, považuje
vzájemné členství za dobrý základ pro utváření budoucnosti společně se svými sousedy.
První setkání zástupců z celého regionu Euregia po znovuotevření hranic koncem června
2020 v kulturním domě Egerland-Kulturhaus v Marktredwitz tak nebylo jen pouhým
pracovním zasedáním, ale velmi silně symbolizovalo výhled do budoucnosti.

Peter Berek novým prezidentem Euregia |
Birgit Seelbinderová po téměř 30 letech končí
Bavorské pracovní sdružení EUREGIO EGRENSIS má od října 2020 nového prezidenta:
Wunsiedelský zemský rada Peter Berek střídá v čele přeshraniční organizace bývalou
primátorku města Marktredwitz Dr. Birgit Seelbinderovou. Novým prvním zástupcem
pana Bereka je Roland Grillmeier, zemský rada z Tirschenreuthu, druhým zástupcem byl
znovu zvolen Klaus Peter Söllner, zemský rada okresu Kulmbach. Na řádné valné hromadě
v kulturním domě Egerland-Kulturhaus v Marktredwitz, která proběhla za přísného
dodržování odstupu a hygienických opatření, odstoupila Dr. Birgit Seelbinderová z
funkce, kterou zastávala od založení Euregia v roce 1992. Byla tak zakládající předsedkyní
sdružení založeného po historických politických změnách ve střední a východní Evropě
po roce 1989 za účelem znovuoživení vztahů mezi sousedícími regiony Bavorska, Čech,
Saska a Durynska.
Nově zvolený prezident Euregia Peter Berek je nyní v čele dvanáctičlenného grémia
zástupkyň a zástupců z Horních Franků a severní Horní Falce pocházejících zejména
z komunální politiky, ale také z hospodářských komor a z vysokoškolského sektoru.

9

Na valnou hromadu přicestovala také předsedkyně vlády Horních Franků Heidrun
Piwernetz, která ve svém laudatiu zdůraznila, že nyní po téměř 30 letech dobrovolné
práce v čele EUREGIO EGRENSIS se odchodem pí Seelbinderové chýlí ke konci jedna éra.

Zleva doprava: Peter Berek, Dr. Birgit Seelbinderová, Roland Grillmeier, Heidrun Piwernetz

Ze zástupců bývalého prezídia poděkoval dosavadní první zástupce a bývalý zemský rada
Tirschenreuthu Wolfgang Lippert „jedné z nejprofilovanějších mezi komunálními politiky
v regionu, pokud jde o spolupráci s českými sousedy“ slovy respektu a uznání. Euregio
označil za „životní dílo Seelbinderové“.
Ještě předtím Dr. Birgit Seelbinderová odevzdala svou poslední zprávu o činnosti a
hospodaření a jmenovala dva bývalé zemské rady Dr. Karla Döhlera z Wunsiedelu a
Wolfganga Lipperta za jejich zásluhy o přeshraniční spolupráci čestnými členy Euregia.
Nově zvolený prezident Euregia Peter Berek řekl své předchůdkyni: „EUREGIO EGRENSIS
zůstane vždy Vaším Euregiem“. Nechce jít ve stopách Seelbinderové, které jsou pro něj
stejně příliš velké, chce zanechat vlastní stopy.
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Euregio Egrensis aktivně
Výstava Sasko-Čechy 7000
Zástupci členských obcí Euregia Egrensis navštívili 19. března 2019 v počtu 17 osob spolu
s našimi sasko/durynskými partnery česko-německou výstavu Sasko-Čechy 7000
v Chemnitz, která popisuje soužití na jedné z nejstarších hranic v Evropě, která byla
poprvé definována podpisem Jiřího z Poděbrad l.p. 1459 a rodinou Wetinů ze Saska.
Výstava vypráví o vztazích obou národů, konfliktech a smířeních, lásce a hádkách. Přináší
porozumění, proč jsou si Češi a Sasové na jedné straně tak blízko, a na druhé tak daleko.
Seznámila tak v devíti krocích s důležitými objekty archeologie a kulturní historie z obou
regionů a nabídla exkluzívní pohled na významné umělecké poklady Čech.
Ve stejný den účastníci cesty do Chemnitz společně navštívili IHK v Chemnitz
(Průmyslovou a obchodní komoru) a vyslechli prezentaci paní Michaely Holé o
přeshraničních aktivitách IHK a spolupráci s českým příhraničním regionem. Vedle
obvyklých podnikatelských aktivit organizuje IHK např. také řadu sportovních akcí, při
kterých se potkávají zástupci firem z obou stran hranice.
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Projekt CLARA 3
Dne 4. 4. 2019 se v Marktredwitzu konal workshop o přeshraniční propagaci turismu
v Euregiu Egrensis. Zúčastnila se řada zástupců turistických destinací ze Saska, Durynska,
Bavorska a Čech.

Byly diskutovány možnosti budoucí účinné propagace čtyřzemí, zejména nové vydání
mapy Euregio Mobil, přeshraniční turistický portál www.uprostred-evropy.eu nebo nové
vydání brožury 100 turistických superlativů. Workshop byl součástí INTERREG V
projektu CLARA3.

Výroční konference Euregia Egrensis 2019
Na česko-německé výroční konferenci Euregia Egrensis (EE), která se uskutečnila
12. 4. 2019 se hodnotil jubilejní rok 2018, v němž naše sdružení oslavilo 25 let své
existence. Akce se konala na území EE Sasko/Durynsko v krušnohorském Breitenbrunnu
ve Sportovním parku Rabenberg.
Ve

středu

pozornosti

bilancující

konference byl kromě projevů všech tří
prezidentů EE ze Saska/Durynska, Česka a
Bavorska zejména proslov hostujícího
řečníka,

Dr.

Petera

Jahra,

člena

Evropského parlamentu, který se vyjádřil
k budoucí dotační politice Evropské unie.

12

V návaznosti na konferenci představili pan Klaus Franke ze spolku Erzgebirgszweigverein
Breitenbrunn e.V. a pan Karel Picura z Božího Daru zcela výjimečný projekt – symbol
smíření mezi německými a českými sousedy – Kapli sv. Jana Nepomuckého v Mílově
(Halbmeil) nedaleko místa konání akce.
Pan Čurka, prezident EE Čechy, ve svém projevu zmínil, že náš region je místem, kde se
daří rozvoji cestovního ruchu jako významného hospodářského odvětví, a naše Euregio je
do podpory tohoto rozvoje aktivně zapojeno. Dále zmínil pravidelný úspěšně pořádaný
letní tábor mládeže: „Je pozitivní, že o účast na táboře mají zájem samotné děti, to ukazuje
na potřebu nejmladší generace navazovat kontakty s vrstevníky z partnerských regionů,
poznávat podmínky života a prostředí a samozřejmě i mentalitu mladých lidí z druhé
strany státních a zemských hranic“. Dále ocenil dlouholetou iniciativu kolegů
z bavorského pracovního sdružení na organizaci Výměnného školního roku.
Paní

Dr.

Seelbinderová,

prezidentka bavorské části
EE,

zmínila

ve

svém

projevu, že velkým cílem je
udržet si Fond malých
projektů a samostatně jej
administrovat i v novém
programovém období od
roku 2021. Dále poukázala
na významný projekt, který v uplynulém roce zrealizovali a který vzbudil v regionu velkou
pozornost – Česko-německý praktický slovník pro záchranáře.
A takto zahájil svůj projev pan Rolf Keil prezident EE Sasko/Durynsko a zemský rada
okresu Vogtlandkreis: „V loňském roce jsme slavili. Nebyly to jen 25. narozeniny jedné
instituce. To nikoliv! Slavili jsme vzájemné sbližování. Vyrovnání se s historií zde v
regionu. Ocenili jsme nasazení od srdce. A entusiasmus všech zúčastněných po celá ta léta!
Bylo to skutečně emocionální! Jubilejní konference se konala v gesci našich bavorských
kolegů v tzv. „Malém Berlíně“ – v Mödlareuthu. Kde jinde by mohla všechna tři naše
sdružení dát lépe najevo svou společnou vůli do budoucna pokračovat v naší přeshraniční
práci a dále ji rozvíjet! V podobě Euregia máme stabilní instituci. Spolupracovníci všech
tří jednatelství vždy pozorně naslouchají všem přeshraničním výzvám. Jsme dobře

13

propojeni, v oblasti turismu, vzdělávání, v dopravě a prostřednictvím našich partnerů v
mnoha dalších oblastech. Společným prohlášením jsme v Mödlareuthu stvrdili naši vůli i
v budoucnu úspěšně pokračovat v naší práci a dále ji rozšiřovat…“

Bavorsko-český výměnný školní rok: Exkurze do Mnichova
V polovině dubna 2019 navštívili čeští hostující studenti Euregia Egrensis na základě
pozvání Bavorskou státní kancelář v bavorském hlavním městě. Nejdříve byla na
programu návštěva Maximilanea, sídla bavorského parlamentu. České studentky a
studenti zde měli možnost osobně pohovořit s členem parlamentu panem Martinem
Schöffelem (na obrázku vpředu uprostřed), který v parlamentu zastupuje voliče z oblasti
Kulmbach-Wunsiedel. Diskutoval s mladými hosty na téma evropské politiky a odpovídal
jim na otázky. Ve stejném termínu byl v parlamentu také wunsiedelský zemský rada a člen
prezidia EE pan Dr. Karl Döhler, který se na krátkou dobu ke skupině připojil.

Při prohlídce centra města se studentky a studenti seznámili s živými dějinami Mnichova
a s jeho pamětihodnostmi. Druhý den přijali hostující studentky a studenti pozvání do
Českého centra a zúčastnili se exkurze v Bavorské státní kanceláři. Po prohlídce
reprezentativních prostor centrálního sídla vlády přivítala studentky a studenty ředitelka
vládního úřadu Andrea Fröba a společně diskutovali o aktuálním stavu česko-bavorských
vztahů.
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Studijní cesta do Regensburgu na 70. Sudetoněmecké dny
Euregio Egrensis bylo počátkem června
2019 zastoupeno v informačním stánku na
70. Sudetoněmeckých dnech, které se konaly
poprvé v Řezně (Regensburg). Účast v
Donau-Arena
českého

v Řezně

pracovního

Egrensis,

které

českých

starostů

probíhala
sdružení

přicestovalo
a

zástupců

v režii
Euregia

s delegací
z oblasti

komunální sféry, a dále za personální
podpory bavorského pracovního sdružení
Euregia Egrensis.
Stánek Euregia přilákal po oba dva dny mnoho
návštěvníků, kteří se informovali o práci

Bavorská státní ministryně pro rodinu,
práci a sociální záležitosti, Kerstin Schreyer,
ve stánku Euregia společně s jednateli
Euregia Lubomírem Kovářem (vpravo) a
Haraldem Ehmem.

Euregia Egrensis. Zájem vzbudila zejména dvojjazyčná brožura „Živé sousedství“ o českobavorských komunálních partnerstvích v Euregiu Egrensis. Spolupracovníci Euregia
Egrensis se mohli těšit také z významné návštěvy svého stánku. Zastavili se zde náměstek
ministerského předsedy a ministra hospodářství Hubert Aiwanger, bavorská ministryně
sociálních věcí Kerstin Schreyer, aby se informovali o práci Euregia, a dále také poslanec
zemského sněmu Tobias Gotthard a krajský radní a starosta Toni Dutz.

Česká delegace starostů, starostek a zástupců komunální sféry
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Letní tábor mládeže EE 2019 na hradě Trausnitz
Tradiční letní tábor mládeže Euregia Egrensis se v roce 2019 uskutečnil počátkem srpna
na hradě Trausnitz v bavorském okrese Schwandorf. Letní tábor mládeže byl slavnostně
zahájen za přítomnosti Společného prezidenta Euregia Egrensis a starosty západočeského
města Chodova, Patrika Pizingera, prezidentky bavorského pracovního sdružení Euregia
Egrensis, Dr. Birgit Seelbinderové a schwandorfského zemského rady, Thomase Ebelinga.

30 dětí ve věku 11-14 let z Bavorska, Saska, Durynska a Česka zažilo na hradě Trausnitz
společný týden na téma „Středověk“. Navštívily mimo jiné Hornofalcké muzeum NeusathPerschen a absolvovaly prohlídku hradu a pochod s pochodněmi. Důležitou součástí
česko-německého letního tábora mládeže byla jazyková animace, která účastníkům
hravou formou přibližuje jazyk souseda a odstraňuje zábrany v kontaktu mezi
německými a českými dětmi.
Projekt byl podpořen z prostředků Dispozičního fondu v rámci evropského dotačního
programu Cíl EÚS Svobodný stát Bavorsko-Česká republika (INTERREG V).

Udílení cen Euregia Egrensis za rok 2019
V sobotu 12. října 2019 se konalo slavnostní předávání Ceny Euregia Egrensis.
Vyznamenány byly tři osobnosti, které se zasloužily o upevňování česko-německých
vztahů, prolamování bariér, a to jak kulturních, tak i jazykových.
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Oceněni byli zástupci z komise pro partnerství měst Sokolov a Schwandorf, za bavorskou
stranu pan Ernst Schober a za českou stranu pan Antonín Lebeda. Na sasko/durynské
straně

byl

vyznamenán

pan

Hans-Jürgen

Knabe

z

partnerské

komise

Breitenbrunn/Erzgebirge.
Udílení cen se konalo v jízdárně Tachov
Světce, která je národní kulturní památkou.
Po

skončení

připravena

akce

byla

komentovaná

pro

zájemce
prohlídka

s průvodcem.
Slavnostní řeč na téma „Regiony jako mosty
evropské kultury“ přednesl pan Bernd Posselt,

Jízdárna Tachov Světce

mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Slavnostní řečník Bernd Posselt

Společný prezident Patrik Pizinger
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Asociace evropských hraničních regionů AGEG (AEBR)
v Drážďanech
Na zasedání naší asociace v Drážďanech ve dnech 23. - 26. října 2019 se členové při
generálním shromáždění seznámili s činností asociace za uplynulý rok, schválili rozpočet
na rok 2020 a dozvěděli se podrobnosti o přípravě nového programového období. Pro
euroregiony je důležité, že bude zachován Fond malých projektů a přeshraniční
spolupráce bude nadále podporována. Procedury nového programu jsou již dokončeny,
čeká se jen na přidělení finančních prostředků.
Na zasedání se představili také 4 noví členové. Pro mnohé bylo příjemným zjištěním, že
po rozpadu rusko-ukrajinského Euroregionu Jaroslavna se jako člen přihlásila jeho ruská
část. Euroregion Jaroslavna byl hostitelem asociace AGEG v roce 2011, velmi rádi na toto
setkání vzpomínáme.
Na zasedání byla zvolena nová předsedkyně asociace: Ann-Sofi Backgren. Může se ve své
práci spolehnout na spolehlivého a pracovitého generálního tajemníka Martina Guillermo
Ramireze, který náš euroregion mnohokrát navštívil a podpořil nás.
Součástí programu byl i nádherný koncert v Pirně a došlo k mnoha neformálním setkáním
se

vzájemnou

výměnou

zkušeností i kontaktů, a to
nejen mezi členy asociace, ale i
s velmi významnými hosty.
Výroční

konference

byla

spojena s mnoha akcemi v
Euroregionu Elbe/Labe, jako
byl AGEG Cross-Border School
na

téma

kooperace

přeshraniční
či

různé

workshopy, a také s bohatou
výměnou zkušeností a prezentacemi čtyř univerzit na toto téma. Kromě toho se konalo
mnoho kulturních a společenských akcí v rámci Česko-kulturních dnů, které byly zahájeny
v Pirně. Přítomní se zúčastnili i mnoha exkurzí v Euroregionu Elbe/Labe.
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25. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro
přeshraniční spolupráci
Tohoto zasedání se zúčastnil jednatel sdružení a uskutečnilo se ve dnech 5. – 6. listopadu
2019 v hotelu Horizont v Železné Rudě. Na setkání byli jak zástupci řady ministerstev z ČR
a Bavorska, tak aktéři z regionu – nositelé přeshraniční spolupráce. Společné zasedání
zahájil p. Tomáš Kafka z Ministerstva zahraničních věcí ČR a paní Larischová, generální
konzulka z Mnichova.

V dalším programu se diskutovalo v podskupinách dle určených témat. Jednatel sdružení
se zúčastnil podskupiny pro Regionalistiku a příhraniční spolupráci. Vedle současně
realizovaného programu Evropské územní spolupráce a jeho budoucnosti po roce 2021
se velmi živě diskutovalo o projektech z Rozvojové studie, která byla zpracována před
několika lety.
Jako hlavní problém při realizaci výsledků této studie byl označen fakt, že na bavorské
straně jsou na projekty získávány finanční prostředky, zatímco u české části projektů
tomu tak není. Euregio Egrensis ústy svého jednatele nabídlo německé straně pomoc při
zprostředkovávání kontaktů a jinou administrativní pomoc na české straně. O této studii
bude jistě diskutováno na dalších fórech.

19

Digitální média ve výuce jazyků – Setkání učitelů a lektorů
výuky jazyků 2020
Na začátku února 2020 prožili účastníci setkání lektorek a lektorů jazyků inspirativní
sobotu v nových prostorách vzdělávacího centra Volkshochschule Hofer Land.
Akci pořádalo Euregio Egrensis v rámci své jazykové ofenzívy a projektu INTERREG
„Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS“.
Na úvod informovali Alexander Dietz a Franziska Kunzmann o Euregiu a jeho aktivitách
na podporu jazykové kompetence.

Následně pracovali na workshopu rozděleném do dvou částí s tématy „Digitální média ve
výuce jazyků“. Referentem byl diplomovaný pedagog Dipl.-Päd. Paul Dölle, koordinátor
projektu „ProfiLehrePlus“ v Centru dalšího vzdělávání Univerzity Bayreuth (FBZHL) a
odborník na toto téma.
První část byla zaměřena zejména na to, jak funguje interaktivní inteligentní tabule a jaké
funkce nabízí. Ve druhé části workshopu se pak hovořilo o aktivaci digitálních metod,
které usnadňují interakci se studenty.
Pomocí vlastního smartphonu si mohli účastníci různé výukové platformy a interaktivní
aplikace přímo sami vyzkoušet, a tak získali nové impulsy pro výuku jazyků a mohou tyto
poznatky zahrnout do své vlastní výuky.
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Videokonference tří pracovních sdružení Euregia: „Společně
pro příhraniční regiony“
„Společně pro pohraničí“ – pod tímto heslem se koncem dubna 2020 formou
videokonference sešli prezidentka, prezidenti a jednatelé všech tří pracovních sdružení
Euregia se současným Společným prezidentem Patrikem Pizingerem. Pro účastníky bylo
v první řadě důležité, aby ukázali, že pracovní sdružení jsou nadále v kontaktu a
přeshraniční spolupráce pokračovala navzdory rozsáhlým omezením v souvislosti
s koronavirovou pandemií a souvisejícím uzavřením hranic. Současná situace si vynucuje
vypracování společné strategie k tomu, aby význam česko-německého příhraničí zůstal
ve veřejném zájmu i v budoucnu.
V nadcházejících letech bude nezbytné, aby se Euregio se svými třemi pracovními
sdruženími ještě více spojilo a své cíle vyjadřovalo společně ještě důrazněji. Došlo ke
shodě v tom, že se EUREGIO EGRENSIS musí do budoucna ještě důsledněji zasadit za
zájmy příhraničního regionu. Zkušenost z posledních týdnů, kdy byly ve velmi krátkém
časovém období zcela uzavřeny hranice, byla velmi poučná a jasně ukazuje, jak křehká
svoboda pohybu v Evropě stále je. Podle jednomyslného názoru by bylo fatální, kdyby
byly v Evropské unii po krizi stanoveny nové priority, které by měly být právě na úkor
příhraničních regionů.

Letní tábor EUREGIA EGRENSIS 2020
Česko-německý letní tábor EUREGIA EGRENSIS se konal v AWO Schullandheim v Limbachu od 10.
do 15. 8. 2020. 30 účastníků z Bavorska,
Saska, Durynska a Čech společně
strávilo

slunný

Vogtlandu.

týden

Důraz

byl

v

krásném

kladen

na

vzájemné poznávání přes jazykové
bariéry. To se nejlépe dařilo při sportu a
společných

hrách.

Na

programu

nechybělo dopoledne na vorech v
Käppelových

rybnících,

procházka

kamenným

dolem

Mühlwand

a

mnoho

dalšího.
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Statistika o návštěvách členů
Sekretariát pravidelně navštěvuje své členy, diskutuje se starosty o problémech,
se kterými se obce a města nejvíce potýkají. Doporučuje své služby při získávání
finančních prostředků pro přeshraniční spolupráci.
V roce 2020 se nepodařilo navštívit všechny naše členy z důvodu pandemických opatření.
Po vzájemných diskuzích o problematice čerpání finančních prostředků bylo
vyhodnoceno, že největšími starostmi pro starosty obcí a měst v rámci přeshraniční
spolupráce jsou nadále, podobně jako v předchozích letech, především:
1. Jazyková bariéra panující na obou stranách hranice
2. Nemožnost čerpání „tvrdých nákladů“ v rámci malých projektů.
„Měkké náklady“ na setkávání jsou z důvodu administrativních požadavků raději
pokrývány přímo z rozpočtu obce
3. Absence partnera na německé straně
4. Nedostatek kapacit na přípravu a zpracování projektu

Přehled zrušených akcí Euregia Egrensis v roce 2020 (z
důvodu šíření koronaviru):
27. 3. – Zasedání Společného prezídia a Výroční tisková konference EUREGIA EGRENSIS
naplánovaná na tentýž den
30. 3. – Česko-německá konference pro zástupce gymnázií a středních škol z Bavorska a
ČR
25. 4. – Jednodenní exkurze pro učitele cizích jazyků v příhraničí Euregia Egrensis
28. 4. – Německo-česká školní exkurze do Jáchymova a Chebu
13. - 15. 5. – Studijní cesta do Mnichova pro členy EE, připravovaná od podzimu
předchozího roku
do 19. 4. 2020 – byl přerušen Bavorsko-český výměnný školní rok EUREGIA EGRENSIS.
Čeští hostující studenti se přechodně vrátili do České republiky. Jakmile dojde k uvolnění
situace a bude opět možná školní docházka, má pobyt hostujících studentů pokračovat.
Zrušené byly tak i školní exkurze do Mnichova (25. - 26.3.) a Berlína (22. - 23.4.).
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Evropská územní spolupráce (EÚS)
Cíl Evropská územní spolupráce (EÚS) je programem v rámci podpory evropských
strukturálních a investičních fondů, která je financována z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF). Euregio Egrensis plnilo opět úlohu administrátora malých
projektů na obou stranách hranice.

Rok 2019
Fond malých projektů
Fond malých projektů je zaměřen na spolupráci se sasko/durynským příhraničím.
Konaly se 4 zasedání Lokálního řídícího výboru.
➢ V roce 2019 bylo schváleno 24 projektů
za celkem 285 274,26 €
➢ Proplaceno bylo 24 projektů za celkem 241 473,53 €

Dispoziční fond
Dispoziční fond podporuje přeshraniční spolupráci s bavorským příhraničím.
Konaly se 3 zasedání Regionálního řídícího výboru.
➢ V roce 2019 bylo schváleno 38 projektů
za celkem 543 789,59 €.
➢ Proplaceno bylo 35 projektů za celkem 460 482,93 €
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Rok 2020
Fond malých projektů
Fond malých projektů je zaměřen na spolupráci se sasko/durynským příhraničím.
Konaly se 3 zasedání Lokálního řídícího výboru.
➢ V roce 2020 bylo schváleno 32 projektů
za celkem 375 417,03 €
➢ Proplaceno bylo 20 projektů za celkem 196 323,40 €

Dispoziční fond
Dispoziční fond podporuje přeshraniční spolupráci s bavorským příhraničím.
Konaly se 3 zasedání Regionálního řídícího výboru.
➢ V roce 2020 bylo schváleno 8 projektů
za celkem 100 396,97 €.
➢ Proplaceno bylo 34 projektů za celkem 384 300,88 €
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Výroční informační akce programu ČR – Bavorsko
Dne 7. listopadu 2019 proběhla v Regensburgu v budově vlády Horní Falce Výroční
informační akce programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko.
Přítomné pozdravil za Národní orgán programu jeho vedoucí, RNDr. Jiří Horáček, dále
přivítal účastníky p. Axel Bartelt,
vládní prezident Horní Falce.
Během akce byli všichni přítomní
seznámeni s aktuálním stavem
Programu Cíl EÚS CZ-By 20142020

a

stavem

vyjednávání

o novém programovém období
po r. 2021.

V odpoledních hodinách proběhla prezentace projektů na téma „Odbourávání jazykových
bariér“ a na závěr akce byla naplánována panelová diskuse k tomuto tématu, kde byli
účastni mj. pí Spudulyte, zástupkyně EK nebo p. Thomas Rudner, vedoucí Koordinačního
centra česko-německých výměn mládeže Tandem.
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Aktivity EE v cestovním ruchu
f.re.e Mnichov
V termínu 20. - 24. 2. 2019 se uskutečnil 34. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
f.re.e Mnichov. Dne 21. 2. Euregio Egrensis pro své členy uspořádalo jednodenní exkurzi
na tento veletrh. Celkem se zúčastnilo 17 osob.
F.re.e München je jedním z nejvýznamnějších veletrhů cestovního ruchu v Německu a
každoročně přiláká přes 130 000 návštěvníků především z Bavorska. Veletrhu se
pravidelně účastní 1 300 vystavovatelů ze sedmdesáti zemí na výstavní ploše 70 000 m2.
Pravidelným účastníkem veletrhu je i ČR s expozicí CzechTourism. Partnerskou zemí
veletrhu byla v r. 2019 Česká republika.
Více informací a fotografií z veletrhu na www.free-muenchen.de

Das Fest
25. května 2019 jsme se zúčastnili
v Šafaříkových sadech v Plzni akce
s

názvem

Das

Fest,

kterou

organizoval Česko-německý fond
budoucnosti.

Na

společném

stánku s Euroregionem Šumava
jsme

prezentovali

materiály

cestovního ruchu a brožuru o
Euregiu Egrensis. Byla zde celá
řada dalších vystavovatelů jako
Tandem,

Goethe

Nakladatelství

Institut,

Českého

lesa,

Ackermann Gemeinde, Jugendforum, Post Bellum a mnoho dalších. O akci, která byla
doprovázena kulturním programem a soutěžemi, byl ze strany návštěvníků velký zájem.
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V poledne jsme zahájili naši prezentaci, které trvala do pozdějších odpoledních hodin.
Jedná se o první akci tohoto druhu, kterou Česko-německý fond budoucnosti pořádal.
Jednatel sdružení nabídl zástupci Fondu organizaci dalšího ročníku v regionu Egrensis.

Výstavní stánek na Hornické pouti Sokolov
V sobotu 7. 9. 2019 jsme se zúčastnili tradičních Hornických slavností v Sokolově. Na
Starém náměstí jsme na výstavním stánku prezentovali propagační materiály našich
členských

obcí.

Akce

je

každoročně

hojně

navštěvována, a bylo tomu tak přes nepřízeň
počasí i v roce 2019.
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Veletrh cestovního ruchu ITEP
19. – 21. září 2019 se konal veletrh cestovního ruchu ITEP v Plzni, kde jsme vystavovali
na společném stánku s Turistickým svazem Fojtsko v rámci projektu Kulturní cesta Fojtů.
Veletrh ITEP je třetím největším mezinárodním
veletrhem cestovního ruchu v České republice a
Plzeňský kraj jej každoročně pořádá již déle než jednu
dekádu. V průměru navštěvuje ITEP 10 000 lidí a
zúčastňuje se ho na více než 140 tuzemských i
zahraničních vystavovatelů. Pro velký zájem je
každoročně rozšiřován do více hal, nabízí více
možností inspirace a interaktivní aktivity pro děti i
dospělé.
Velký

důraz

je

kladen

na doprovodný

program, během něhož jsou na veletrhu vedeny
debaty s cestovateli, vystupují regionální hudební kapely a vrcholem každého dne
je pořad Křeslo pro hosta, kde vystupují známé osobnosti.
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f.re.e Mnichov 2020
Euregio Egrensis v únoru 2020 opět vystavovalo na veletrhu cestovního ruchu f.re.e v
Mnichově. Nabídku tvořilo zhruba 60 druhů propagačních materiálů v němčině. Zájem byl
o lázeňství, památky, cykloturistiku a další.
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Kontaktní informace

Ing. Lubomír Kovář

jednatel sdružení
GSM: +420 603 516 159
email: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz

Ing. Olga Křížová

projektová manažerka
GSM: +420 605 282 898
email: olga.krizova@euregio-egrensis.cz

Ing. Roman Stratil

finanční manažer
GSM: +420 605 243 412
email: roman.stratil@euregio-egrensis.cz

Jaroslava Koláříková

asistentka pro členskou základnu
GSM: + 420 773 407 176
email: asistentka@euregio-egrensis.cz
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Zpracování

VYDAVATEL

Regionální sdružení obcí a měst Euregio Egrensis
 +420 353 034 142
 Na Vyhlídce 53 ⎸360 01 Karlovy Vary
 www.euregio-egrensis.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVU SESTAVIL

Ing. Lubomír Kovář
Jednatel sdružení

FINANČNÍ PODPORA

Podpořeno z prostředků Evropské unie z Evropského
fondu pro regionální rozvoj

Obsah zprávy byl zpracován za podpory z projektu Nové impulsy pro přeshraniční
síťování v území Euregia Egrensis.

Partner sdružení:
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