Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS

pracovní sdružení Čechy

Obsah
Obsah.................................................................................................................................................................... 2
Úvodní slovo prezidenta Euregia Egrensis ............................................................................................ 3
Základní údaje................................................................................................................................................... 4
Statutární orgány ............................................................................................................................................. 5
Personální obsazení sekretariátu.............................................................................................................. 5
Poslání EUREGIA EGRENSIS (EE) ............................................................................................................. 6
Interně z EE........................................................................................................................................................ 7
Evropská územní spolupráce (EÚS)...................................................................................................... 18
Aktivity EE v cestovním ruchu ................................................................................................................ 17
Kontaktní informace ................................................................................................................................... 18
Zpracování....................................................................................................................................................... 19

2

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 léta 2021 jsme po opadnutí jarní vlny COVIDU 19
očekávali, že neustále se rozvíjející přeshraniční spolupráce
v rámci našeho společného euregia opět naváže na
předchozí období. Podzim a vstup do nového roku nám tuto
naději opět vzal.
Nikdo neočekával, že by mohlo dojít k dalšímu razantnímu
omezení možností bezprostřední spolupráce. Nebylo
možné setkávat se osobně, ale přesto se kontakty udržovat
dařilo. Na dálku, za využití již ověřených způsobů komunikace, bylo možné dále řešit
společné projekty, být v kontaktu a připravovat další plány pro rozvoj přeshraniční
spolupráce.
Děkuji představitelům obcí, institucí a spolků, aktivistům a spolupracovníkům euregia,
pracovníkům našeho sekretariátu, za odvedenou práci. Přeji si, aby čtenáři v předkládané
výroční zprávě našli nové informace a třeba i inspiraci a podněty pro další aktivity
v přeshraniční spolupráci.

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 organizaci. 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, obec 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 roce 2021 pracovali v sekretariátu Sdružení na plný úvazek:
➢ jednatel Ing. Lubomír Kovář
➢ projektová manažerka Ing. Olga Křížová
➢ finanční manažer Ing. Roman Stratil

5

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 2021
EUREGIO EGRENSIS hospodařilo v roce 2021 se ztrátou Kč - 756 618,47.
Tabulka: Rekapitulace hospodaření sdružení za rok 2021

plán 2021 (v tis. Kč)

skutečnost 2021

Příjmy

4 110

4 116 398,81

Výdaje

5 341,56

4 873 017,28

Rozdíl

-1 231,56

-756 618,47

Statistika zasedání
V roce 2021 zasedalo Prezídium sdružení celkem 7krát a Valná hromada sdružení 2krát.

Členská základna
V roce 2021 měla členská základna celkový počet 70 obcí / měst z okresů Karlovy Vary,
Sokolov, Cheb a Tachov.
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Přeshraniční rozvojová studie dokončena – Euregio se připravuje na
nové tematické oblasti v příštích letech
Euregio Egrensis využilo rok 2020 mimo jiné také k tomu, aby se připravilo na
budoucnost z hlediska náplně a tematického zaměření své činnosti, zejména pak s
ohledem na nadcházející dotační období Evropské unie s dalším programem INTERREG
pro česko-bavorské příhraničí. Základem je nová přeshraniční rozvojová studie.
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Na jaře loňského roku byla ústavu Institut für Systemisches Management und Public
Governance (Institut pro systémové řízení a veřejnou správu) univerzity v St. Gallenu
s kooperačním partnerem Východočeská rozvojová s.r.o. z České republiky zadána
zakázka na zhotovení Rozvojové studie. Práce na studii byly dokončeny v prosinci 2020.
V tomto období expertní tým vyhodnotil příslušné dokumenty, analyzoval rámcové
podmínky a potřeby v regionu, vedl rozhovory s odborníky na obou stranách hranice,
moderoval německo-český workshop a po několika převážně digitálně vedených
diskusích se sekretariátem Euregia předložil zpracovanou studii.
Studie předkládá celou řadu témat a podnětů pro projekty v rámci přeshraniční
spolupráce, ale také strukturu vlastního pojetí Euregia a důležité požadavky na interní a
externí rámcové podmínky, díky kterým Euregio Egrensis bude i nadále přesvědčivou
organizací regionální politiky.
Vypracované tematické spektrum přitom zahrnuje témata od cestovního ruchu přes
životní prostředí a změny klimatu, hospodářský rozvoj a vzdělávání, až po spolupráci
úřadů a kvalitu regionální polohy. Z tohoto katalogu lze pro příštích několik let odvíjet
aktivity a konstelace projektů nebo vyvozovat závěry například pro budoucí finanční
podporu malých projektů.
Studii lze stáhnout z webových stránek www.euregio-egrensis.cz. Veřejná prezentace
byla proběhla 20. května v rámci on-line konference.

On-line seminář pro lektory jazyků 2021
Na každoročním networkingovém setkání lektorů jazyků, které se konalo koncem ledna
formou on-line semináře, informovali kolegové z bavorského Euregia Egrensis Alexander
Dietz a Franziska Kunzmann v úvodu o Euregiu a jeho aktivitách věnovaných podpoře
jazykových kompetencí.
Řada učitelů němčiny a češtiny se ve dvou modulech zabývala slovní zásobou a
inovativními možnostmi didaktické nebo digitální mediace, jakož i řešením chyb ve výuce
cizích jazyků a prací s nimi. Hovořilo se o konceptu analýzy chyb a jejím využití v praxi.
Byly zprostředkovány možnosti ústního a písemného zlepšování prací s chybami.
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Referentkami byly prof. Marlis Schedler MSc., docentka vyučující němčinu jako cizí jazyk
na Vysoké škole pedagogické ve Vorarlbersku/Rakousku, a Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
z UJOP Karlovy univerzity v Praze vyučující češtinu jako cizí jazyk.
Účastníci spolu diskutovali při práci v malých skupinách a blíže se seznamovali.
Organizátoři z Euregia děkují všem zúčastněným za povedený on-line seminář v příjemné
pracovní atmosféře a již se těší na příští společné setkání.
Akce se konala v rámci jazykové ofenzívy Euregia Egrensis a byla podpořena Bavorským
státním ministerstvem financí a domova.

Výroční konference
Výroční konference tří pracovních sdružení Euregia Egrensis se letos konala poprvé
online. K webovému semináři, který moderoval jednatel bavorského pracovního sdružení
Euregia Egrensis Harald Ehm, se 21. května připojilo více než 80 hostů, aby se dozvěděli,
čím se pracovní sdružení v roce 2020 a v první polovině roku 2021 zabývala.
Společný prezident Euregia Egrensis a starosta města Chodov, Patrik Pizinger, na úvod
zdůraznil, že Euregio svým členům i krajům za 13 měsíců pandemie dokázalo, že dobrá
spolupráce nefunguje jen na výsluní, ale Euregio dokazuje svůj význam a opodstatnění
zejména v krizových obdobích. Následovaly zprávy tří pracovních sdružení Euregia. Za
pracovní sdružení Sasko/Durynsko vystoupil Dr. Uwe Drechsel, zástupce zemského rady
okresu Vogtlandkreis, který zastupoval zemského radu Rolfa Keila, prezidenta
pracovního sdružení Euregio Egrensis Sasko/Durynsko, a vysvětlil, že v uplynulém roce
se všichni společně naučili mnoho nového. Naštěstí se podařilo zajistit financování
projektů, jejichž realizace byla v důsledku pandemie nejistá, a projekty "Kulturweg der
Vögte" (Kulturní cesta fojtů) a Letní tábor mládeže mohly být i přes omezení realizovány.
Pracovní skupina Sasko/Durynsko navíc úspěšně požádala o to, aby se stala kontaktním
místem Europe Direct, tedy informační kanceláří Zastoupení Evropské komise v
Německu.
Za české pracovní sdružení prezident a starosta obce Halže František Čurka vysvětlil, že
po změnách v prezídiu v roce 2019 bylo možné bezproblémové pokračování práce. Rok
2020 přinesl mnoho zkušeností a kompetencí v tom, že dobrá spolupráce mohla
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pokračovat v digitální podobě. V oblasti cestovního ruchu byla vydána přepracovaná
verze "Turistických superlativů".
Peter Berek, zemský rada okresu Wunsiedel a prezident bavorského pracovního sdružení
Euregio Egrensis, ve svém prohlášení rovněž zdůraznil, jak cenným se Euregio ukázalo
být, zejména během pandemie. Z bavorského pohledu byl uplynulý rok v Euregiu
poznamenán koronavirovou pandemií.
Dále proběhla volba nových členů do prezídia a byla předložena Rozvojová studie o
budoucím směřování jeho česko-bavorské části.

Cyklistická túra ve znamení přátelství
Cyklopřátelé se setkávají s cyklopřáteli – přeshraničně. Europabrücke (Evropský most)
přes potok Mähringsbach u Rehau byl zastávkou na společné túře, jejímž hlavním cílem
bylo oživení česko-německého přátelství
po

dlouhém

období

toužebného

očekávání. Místní politici z Bavorska,
Saska a České republiky, zástupci Euregia
Egrensis a v čele německý velvyslanec v
Praze Dr. Christoph Israng ( druhý zpr.)
se vydali na kolech do oblasti trojstátí.
Mezi účastníky byli bývalý český ministr
Foto: Florian Miedl

zahraničí, starostové z Aše a Rehau,

zástupce zemského rady z Wunsiedelu, společný prezident Euregia Egrensis, zástupci
vlády Horních Franků a Česko-německého fondu budoucnosti a další příznivci českoněmecké spolupráce.

Online-akce „Rané vzdělávání v jazyce sousedů v mateřských školách
v Bavorsku a Čechách“
Pracovní sdružení Euregia Egrensis v Bavorsku a Čechách pozvala v květnu 2021 na
informační a výměnnou akci v online formátu zástupce mateřských škol. Pod názvem
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"Rané vzdělávání v jazyce sousedů v mateřských školách v Bavorsku a České republice"
byla prvním bodem programu přednáška Prof. Dr. Jeanette Roos (Pedagogická univerzita
v Heidelbergu) na téma "Vícejazyčnost v mateřských školách". Ukázala, jak přirozená je
vícejazyčnost a jaké možnosti se díky ní otevírají, zejména v pohraničí.
Pavlína Kellerová, jazyková animátorka euroregionální německo-české sítě mateřských
škol v Euregiu Egrensis Sasko/Durynsko, pak působivě předvedla, že jazykovou animaci
lze provádět i online. Animovala účastníky před obrazovkami a promítala obrázky a videa
svých online jazykových animací v mateřských školách z období několika posledních
měsíců.
Pracovníci Euregia informovali účastníky o možnostech iniciace a financování německočeských projektů. Poté měli účastníci možnost vyměnit si názory na interaktivní
platformě. Akce byla určena vedoucím a pedagogům mateřských škol, zřizovatelům a
zainteresovaným rodičům na německé i české straně.

Udílení cen Euregia Egrensis za rok 2021
18. 09. 2021 se v přírodním divadle v Bad Elster konalo udílení ceny Euregia Egrensis.
Cena Euregia Egrensis 2021 byla udělena za
mimořádné přispění výuce němčiny a
češtiny v příhraniční oblasti.
Nositeli ceny jsou:
Sigmung-Wann-Realschule Wunsiedel
Jenaplanschule im Erzgebirge/Markersbach
Mgr. Jana Petříková, Aš

Foto: EUREGIO EGRENSIS AG Sachsen/Thüringen e.V.

Roland Grillmeier je novým společným prezidentem Euregia Egrensis
Předání funkce: Dosavadní prezident Euregia a starosta Chodova Patrik Pizinger (na
snímku níže vpravo) blahopřeje novému zástupci trojstranného přeshraničního sdružení
Rolandu Grillmeierovi, zemskému radovi okresu Tirschenreuth.
zemský rada okresu Tirschenreuth, se stal na

Roland Grillmeier,

příští dva roky novým společným

prezidentem EUREGIA EGRENSIS.
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Na online setkání zástupců všech

tří pracovních sdružení

EUREGIA převzal funkci na návrh zemského rady Petera Bereka,
prezidenta

bavorského

pracovního

sdružení

EUREGIA

EGRENSIS, od českého komunálního politika Patrika Pizingera,
který EUREGIO EGRENSIS zastupoval od roku 2018. Patrik
Pizinger přijel až do Tirschenreuthu speciálně proto, aby předal
předsednictví svému nástupci Rolandu Grillmeierovi. Společný
prezident Euregia je politickým zástupcem tří pracovních

Foto: Euregio Egrensis

sdružení – Bavorska, Čech a Saska/Durynska. Předsednictví ve Společném prezidiu se
obvykle mění každé dva roky a nyní opět připadlo bavorské straně.
Roland Grillmeier byl od roku 2002 starostou města Mitterteich a od roku 2020 je
zemským radou okresu Tirschenreuth. Okres Tirschenreuth udržuje tradičně úzké vztahy
se sousední Českou republikou. Pan Grillmeier říká, že ho inspirovaly oslavy vstupu České
republiky do EU 1. května 2004 na chebské radnici, které pro něj byly jakýmsi osobním
klíčovým zážitkem. Pan Grillmeier, který je od konce roku 2020 také 1. viceprezidentem
bavorského pracovního sdružení EUREGIA EGRENSIS, se tak zařadil po bok bývalých
hornofalckých zemských radů Wolfganga Lipperta, Karla Haberkorna (Tirschenreuth) a
Simona Wittmanna (Neustadt an der Waldnaab), kteří rovněž vedli trojstranné sdružení
EUREGIO EGRENSIS po jedno funkční období.
Inaugurační projev nového Společného prezidenta Euregia, pana Grillmeiera, se nesl v
optimistickém duchu a uvedl v něm, že jeho hlavním zájmem během funkčního období do
roku 2023 bude další zintenzivnění spolupráce mezi Německem a Českou republikou na
regionální úrovni a také přeshraniční překonávání následků koronavirové pandemie. Pro
dosažení tohoto cíle je podle něj důležité vyslat silné politické signály do Berlína,
Mnichova, Drážďan a zejména Bruselu, aby se na EUREGIO EGRENSIS více upozorňovalo
a pro příhraniční region mohly být získávány další finanční prostředky.

Česko-německá konference pro střední školy a gymnázia
Dne 13. 12. 2021 se konala online formou Česko-německá konference pro střední školy a
gymnázia. Účastníky přivítal pan Harald Ehm, jednatel EUREGIA EGRENSIS, pracovní
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sdružení Bavorsko. Pan Lubomír Kovář, jednatel Euregia Egrensis, pracovní sdružení
Čechy a paní Magdalena Becher, EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko,
prezentovali výsledky dotazníkového šetření na středních školách a gymnáziích. Poté pan
Alexander Dietz, EUREGIO EGRENSIS, pracovní sdružení Bavorsko, promluvil o podpoře
malých projektů v rámci Evropské územní spolupráce (INTERREG). Příkladem takového
projektu je výuka českého jazyka na Sigmung-Wann-Realschule, o kterém pohovořil pan
Oliver Meier, ředitel školy a také paní Mathilde Eichhammer, školní inspektorka pro
střední školy v Horní Falci.

2021 - Studijní cesta do Bavorska
Studijní cesta do Bavorska pro členy Euregia Egrensis se uskutečnila 20. října 2021.
Dvanáct účastníků cesty navštívilo radnici v
Hofu,

kde

diskutovali

o

úkolech,

odpovědnostech a možnostech Města Hof.
Celou

skupinu

přivítala

paní

vrchní

starostka Eva Döhla, o činnostech radnice
potom informoval tajemník p. Siegfried
Leupold na základě prezentace, která byla
pro účastníky připravena v českém jazyce.
Foto: Euregio Egrensis

Dále se všichni seznámili s
činností Volkshochschule
(Lidové vysoké školy) v
Hofu, která sídlí naproti
radnici. Takováto zařízení
v České republice nejsou a
jejich činnost byla určitě
pro

všechny

inspirací.

zajímavou
Foto: Euregio Egrensis
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V odpoledních hodinách zavítali starostky a starostové do obce Mödlareuth, která je
nazývána Little Berlin. Před rokem 1989 středem této
malé obce vedla zeď oddělující tehdejší SRN a NDR. Část
obyvatel obce zůstala v Durynsku a část v Bavorsku. V
Mödlareuthu bylo zřízeno Německo-německé muzeum,
které dokumentuje, jak byla tehdejší hranice ze strany
NDR střežena. Je zde stále strážní věž, část původní zdi a
další ukázky střežení tehdejší hranice. Více na DeutschDeutsches Museum

Mödlareuth – Museum zur

Geschichte der deutschen Teilung (moedlareuth.de).

Foto: Euregio Egrensis

Po celou dobu byla česká delegace doprovázena pí Magdalenou Becher a Alexanderem
Dietzem z EUREGIA EGRENSIS Bavorsko.
Cesta se uskutečnila v rámci projektu č. 252
Nové impulsy pro přeshraniční síťování v
území

EUREGIA

spolufinancován

EGRENSIS,

který

je

Evropskou

unií

z

Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Foto: Euregio Egrensis
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EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE

Fond malých projektů
Fond malých projektů je zaměřen na spolupráci se
Sasko/durynským příhraničím.
Konaly se 4 zasedání Lokálního řídícího výboru.
➢ V roce 2021 byly schváleny 3 projekty
za celkem 23 064,06 €.
➢ Proplaceno bylo 5 projektů za celkem 40 049,39 €.

Dispoziční fond
Dispoziční fond podporuje přeshraniční spolupráci
s bavorským příhraničím.
Konaly se 3 zasedání Regionálního řídícího výboru.
➢ V roce 2021 byly schváleny 4 projekty
za celkem 59 244,76 €.
➢ Proplaceny byly 4 projekty za celkem 19 925,46 €.
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Aktivity EE v cestovním ruchu
Kampaň mapového portálu
V období od 15. 11. do 12. 12. 2021 proběhla obsahová kampaň české a německé mutace
mapového portálu Euregia Egrensis www.uprostred-evropy.eu. Cílem reklamní kampaně
bylo zpropagovat stránku www.uprostred-evropy.eu pro české a německé publikum.
Kampaň proběhla na platformách SKLIK a GOOGLE ADS. Pro český trh byly vytvořeny
obsahové reklamy na platformě SKLIK a byly vytvořeny 4 reklamní sestavy dle
dopadových stránek (Přírodní krásy, Památky, Lázně, Historická města). Pro německý trh
byly vytvořeny obsahové reklamy na platformě GOOGLE ADS se čtyřmi reklamními
sestavami (Naturschönheiten, Heilbäder, Denkmäler, Historische Stadtzentren).
Reklamní kampaň byla realizována v rámci projektu č. 252 Nové impulsy pro
přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS, který je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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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
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Zpracování
VYDAVATEL

Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
 +420 353 034 142
 Na Vyhlídce 53 ⎸360 01 Kalovy 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 přispění z projektu Nové impulsy pro přeshraniční
síťování v území Euregia Egrensis.
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