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Termíny pro předložení žádostí 
 

Bavorsko  24. března 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasko   30. dubna 2020 
 
 

Příjem žádostí v poslední den termínu vždy do 11:00 
 

 

 

Sasko  30. ledna 2020 

   30. dubna 2020 

 

Příjem žádostí v poslední den termínu vždy do 11:00 

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje. 
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Představujeme členy EE  
 

Město Horní Slavkov 
V české historii patřilo město Horní Slavkov k nejvýznamnějšímu trojměstí 

hornických měst – Horní Slavkov, Krásno a Čistá. Dolovalo se zde stříbro, cín, 

wolfram a v neposlední řadě i uran. Geologickou pestrost území dokumentují 

četné nerosty, z nichž některé minerály se vyskytují pouze zde, ve slavkovsko-

krásenském ložisku, např. karfolit. Pro nepřístupnost a nehostinnost zdejší 

krajiny byla tato oblast trvale osídlena pravděpodobně až ve 13. a 14. století a 

založená sídla byla těsně spojena s těžbou rud. Největšího rozmachu doznala zdejší města v 

16. století, kdy těžba a produkce kovů nabyla takových rozměrů, že cín ze zdejších ložisek 

hrál velmi významnou roli na celém 

evropském trhu. Do dějin města 

výrazně zasáhl odpor českých stavů 

proti Habsburkům, a to jak v roce 

1547, kdy město bylo zkonfiskováno 

Pluhům, tak i v roce 1618, kdy byl 

majetek zkonfiskován samotnému 

městu Horní Slavkov. Rozvoj města 

ustal a přišel dlouhý čas stagnace. 

Další dynamický rozvoj přineslo až 

období využití další suroviny z 

oblasti, a to kaolínu. Do popředí se 

dostala výroba porcelánu. Ve městě 

vznikla porcelánka, kterou proslavila 

kvalita a design výrobků. Dalšího, i 

když jen krátkodobého rozmachu, se městu dostalo v souvislosti s těžbou uranu po II. 

světové válce. O tom, zda to bylo pro město dobře či špatně, se vedou spory ještě dnes. 

V současné době je těžba rud a výroba porcelánu ukončena a hlavním tahounem 

hospodářského života města je strojírenství. Dílem to jsou pokračovatelé firem vzniklých po 

ukončení éry jáchymovských dolů, především však firmy založené po roce 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co však i přes všechny historické peripetie může město a jeho okolí nabídnout, jsou nesčetné 

kulturní i industriální památky zrcadlící barvitou minulost oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejcennější památkou města je gotický pevnostní Kostel sv. Jiří. V historických pramenech je 

připomínán již kolem roku 1380, ve starší literatuře se dokonce uvádí i rok 1242. Současná 

pozdně gotická jednolodní podoba pochází z přestavby v letech 1517 až 1520. Iniciátorem 

stavby kostela byl, podle dobových kronik, tehdejší majitel panství: Jan Pluh z Rabštejna. 

V současné době je kostel v rekonstrukci.  

V areálu přilehlého hřbitova lze najít renesanční zvonici vybudovanou kolem roku 1540 nebo 

hrobku Wenzela Haase a rodiny Lippertů, zakladatelů hornoslavkovské porcelánky. 

Z opačné strany hřbitovní zdi přiléhá barokní budova děkanství postavená v letech 1755-

1756 stavitelem J. Pöpperlem. Před ním stojí vzácná pozdně gotická zádušní svítilna, která 

původně stála na hřbitově a na současné místo byla přemístěna kolem roku 1685. 

V sousední Kostelní ulici se nachází kaple Božího Těla z roku 1736, významná vnitřní 

výzdobou malíře Mathiase Mathiowicze a Trojiční sloup vybudovaný kolem roku 1685. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Chlum Svaté Maří  
Obec Chlum Svaté Maří (německy Maria Kulm) se nachází v západních 
Čechách na Sokolovsku.  
Obec je známá konventem Křížovníků s červenou hvězdou a poutním 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 
Základem pojmenování obce bylo slovanské slovo chlum ve významu kopec 
nebo pahorek. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341. Je to žádost 
do Waldsassenského kláštera o vyslání druhého kněze (po náboženské linii 
spadal Chlum pod klášter ve Waldsassenu), z čehož je zřejmé, že kostel a okolí byly již dříve 
obývané. V době třicetileté války, kdy švédové obléhali město Cheb, vyhořel v roce 1645 
dům ve kterém byly uloženy všechny nejcennější písemnosti a privilegia z počátků založení 
kostela a obce Chlum Svaté Maří. 
Zdaleka viditelná krajinná dominanta Zeleného vrchu na rozhraní historického Chebska, 
trvale připojeného k Českému království od roku 1322, a území ovládaného od druhé čtvrtiny 
13. Století českými králi z hradu Lokte, poutala pozornost zejména jako místo, kam k soše 
Panny Marie a do svatyně, jež zde byla církví vystavěna, přicházela procesí věřících.  
S místem spojená zázračnost i tajemnost opřádající jeho vznik a nejstarší osudy daly 
vzniknout řadě pověstí, které se pokoušely záhadné skutečnosti vysvětlovat.  
Z celého cyklu, do něhož patří zejména báje o objevení zázračné madony, chlumských 
loupežnících a zdejších kostelních zvonech, je bezesporu nejznámější loupežnická pověst.  
 

 
 
 



Do vývoje osídlení obce se promítaly více převratné politické změny než faktory 
ekonomického rázu, jak o tom svědčí údaje o demografickém stavu tohoto přehledu: 
r. 1945 - 1 800 obyvatel, 219 domů, r. 1970 - 472 obyvatel, 113 domů, r. 2019 - 280 obyvatel, 
88 domů.  
Po roce 1990 dochází ke změnám v obci, 
návrat k historickým tradicím, a z místa 
na dožití se stává rozvíjející se obec 
s výstavbou nových rodinných domů, a 
především základní infrastruktury, jako je 
výměna dosluhujícího vodovodu a zřízení 
kanalizace. Dále došlo k obnovení 
Tradiční chlumské pouti, která byla po 
dobu druhé světové války a v období 
komunismu zakázána. I v poutním 
kostele dochází k postupné rekonstrukci 
areálu, což láká stále více návštěvníků 
z Čech i ze zahraničí. Kromě areálu 
kostela mohou poutníci také navštívit 
drobné sakrální stavby: kupříkladu 
Svatou studánku a Kapli Marie Pomocné 
na Zeleném Vrchu, kde po cestě stojí 
zrestaurovaná socha Svatého Jana 
Nepomuckého. Další zrestaurovaná 
socha, Ecce Homo, je v parku u hlavní 
silnice. 

 
 
 
 

 
 
 
 



Přehled čerpání FMP/DF 
 
 

CÍL EÚS ČR – Sasko 
 
Fond malých projektů  
vyhlášen 28. 1. 2016 
ALOKACE: 1 226 139,02 € 
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 93 
za celkem: 1 020 898,14 € 
vratky do alokace: 127 470,61 € 
proplaceno: 572 590,39 € za 63 projektů  
V alokaci zbývá: 332 711,49 €  
 
 

CÍL EÚS ČR – Bavorsko 
 
Dispoziční fond    
vyhlášen 27. 4. 2016 
ALOKACE: 1 549 042,00 € 
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 114 
za celkem: 1 651 049,39 € 
vratky do alokace: 177 835,13 € 
proplaceno: 778 917,97 € za 65 projektů  
V alokaci zbývá: 75 827,74 €  
 
stav k 23. 1. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

DOPORUČENÍ MANAŽERŮ EUREGIA EGRENSIS 

 JE MOŽNÉ REALIZOVAT I CELOROČNÍ PROJEKT S VÍCE DÍLČÍMI AKTIVITAMI ZA PŘEDPOKLADU,  

ŽE AKTIVITY PROJEKTU TVOŘÍ LOGICKÝ CELEK. VŽDY JE NUTNÉ, ABY PODSTATOU PROJEKTU BYLA 

INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE. 

KDYKOLIV NÁS KONTAKTUJTE! 



Euregio Egrensis aktivně 
 

Výměnný školní rok 2019/20 slavnostně zahájen 
V rámci slavnostního zahájení Bavorsko-českého výměnného školního roku 2019/20 přivítala 
prezidentka bavorského pracovního sdružení Euregia Egrensis, Dr. Birgit Seelbinder, společně 
s panem Františkem Čurkou, prezidentem českého pracovního sdružení Euregia Egrensis, na 
počátku října české studentky a studenty nového ročníku.  
Mezi čestnými hosty byli ředitel odboru na ministerstvu Dr. Thomas Gruber a zmocněnec 
ministerstva pro gymnázia v Horních Frankách Ltd. OStD. Harald Vorleuter, kteří přijeli do 
Marktredwitz, aby stipendistky a stipendisty přivítali a popřáli jim vše nejlepší. 
Bývalá hostující studentka informovala o svých zkušenostech a dala novým stipendistkám a 
stipendistům cenné tipy pro start v Bavorsku. Tři mentoři budou po dobu celého školního 
roku k dispozici jako kontaktní osoby. 
Celkem získalo stipendium Euregia Egrensis ke strávení školního roku na gymnáziu v Horních 
Frankách nebo severní Horní Falci 21 studentek a studentů. Navíc získávají poprvé podporu 
dva studenti, kteří budou v Bavorsku trávit další školní rok.  
Tento projekt podporují Česko-německý fond budoucnosti a Bavorská státní kancelář. 

 
Asociace evropských hraničních regionů AGEG (AEBR) v Drážďanech 

Na zasedání této asociace v Drážďanech ve dnech 23. - 26. října 2019 se členové při 
generálním shromáždění seznámili s činností asociace za uplynulý rok, schválili rozpočet 
na příští rok 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. 

Nové hostující studentky a studenti a (zpr.) prezident František Čurka, ved.odboru na minist. Dr. Thomas 
Gruber, prezidentka Dr. Birgit Seelbinder, Ltd. OStD Dr. Harald Vorleuter a (zl.) projektová manažerka 

Magdalena Becher (Foto: Peter Pirner) 



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 
přeshraniční kooperace 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. 

 
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 
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.  

 
Kulmbach: Valná hromada s přednáškou o česko-bavorských  
hospodářských vztazích  
Na letošní valné hromadě EE Bavorsko, která se 
konala počátkem listopadu na zemském úřadě v 
Kulmbachu, shrnula prezidentka bavorského 
pracovního sdružení Euregia Egrensis, Dr. Birgit 
Seelbinder, stěžejní témata uplynulého roku: 
především aktuální program INTERREG 
Bavorsko - Česká republika, výhled na budoucí 
dotační politiku EU od roku 2021, spolupráci 
Euregia Egrensis na politické úrovni, opatření 
v rámci jazykové ofenzívy a nové dotační období 
konzultační kanceláře Horní Franky. Slavnostní 
řečník Bernard Bauer z Česko-německé 
obchodní a průmyslové komory v Praze 
přednesl přednášku o česko-bavorských 
hospodářských vztazích, které prezentoval jako 
mimořádně úspěšné. Popsal Českou republiku 
jako vysoce inovativní zemi s velmi nízkou 
nezaměstnaností, avšak s vysokou mírou investic, která je právě pro Bavorsko jedním 
z nejdůležitějších obchodních partnerů.  Hostitel, zemský rada Klaus Peter Söllner, 
viceprezident Euregia, úvodem představil svůj okres jako úspěšnou lokalitu potravinového 
průmyslu.  
Jak zpráva prezidentky, tak i přednáška Bernarda Bauera jsou k dispozici na www.euregio-
egrensis.de.  

 

Výroční informační akce programu ČR – Bavorsko 
Dne 7. listopadu 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 2014-2020 a 

stavem vyjednávání o novém programovém 

období po r. 2021.  

 

 

 

Zleva doprava: zemský rada Klaus Peter Söllner, Dr. Birgit 
Seelbinder, vládní prezidentka Heidrun Piwernetz, Bernard 

Bauer, Harald Ehm 



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. p. Spudulyte, zástupkyně EK nebo p. Thomas Rudner, vedoucí Koordinačního centra 

česko-německých výměn mládeže Tandem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheb, nejzápadnější zastávka série debat o členství ČR v EU 
Heslo „Zpátky do Evropy", ve smyslu přiblížení k Západu a integrace do evropských a 

transatlantických struktur, rezonovalo v 90. letech v České republice velmi silně. Právě na 

západě – nikoli Evropy, ale České republiky – ve městě Cheb, se v listopadu konala i další ze 

série debat s občany o přínosech českého členství v Unii. 

Cheb představoval pro konání debaty na toto téma symbolické místo. Město se nachází na 

pomezí historického území Čech a Německa a snoubí se v něm různé kulturní vlivy.  

Ač byl Cheb v různých érách střídavě městem českým a německým, vždy zůstával především 

městem evropským. To platí i dnes, kdy je Cheb centrem euroregionu Egrensis, rozvíjejícího 

česko-německou přeshraniční spolupráci a pojmenovaného podle německého označení 

města Cheb: Eger.  

Právě Společný prezident Euregia Egrensis Patrik Pizinger byl jedním z řečníků během debaty 

s občany. Akademickou sféru mezi panelisty zastupoval Miloš Nový, emeritní děkan Fakulty 

ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, jejíž detašované pracoviště v Chebu bylo 

dějištěm diskuze.  



Nejvyšší politickou úroveň mezi řečníky reprezentovala Martina Dlabajová, poslankyně 

Evropského parlamentu. Debatu moderoval Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské 

komory Karlovarského kraje. 

 

Monitorovací výbor ČR – Bavorsko 26. 11. 2019 Bayreuth  
Na jednání monitorovacího výboru se projednával mimo jiné projekt „Historické využití 

území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české 

hranice“. Cílem projektu je zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb. Projekt 

byl schválen, celková výše dotace je 1 170 020 EUR.  



Monitorovací výbor ČR - Sasko 4. 12. 2019 Freiberg  
Na jednání monitorovacího výboru se projednávala také změna v projektu „Karlova stezka 

II“. Obci Stützengrün dosud vznikly výdaje za projekční práce na „cyklospirálu“ ve výši 

105 624,11 EUR (z toho EFRR 89 780,49 EUR). Jelikož těmto vedlejším stavebním nákladům 

netvoří základ žádné stavební náklady, nelze je v souladu s Realizačním dokumentem uznat 

za způsobilé. LP proto žádá přesunutí těchto výdajů do 

rozpočtové kapitoly „Věcné náklady, náklady na ext. 

poradenství a služby“ a uznání těchto nákladů jako „Studie 

proveditelnosti stavebního dořešení chybějícího úseku 

v oblasti hlavní hráze“. Projektem „Karlova stezka II“, má 

dojít k zatraktivnění a rozšíření sítě cyklostezek stávající 

„Karlovy stezky“ a prostřednictvím práce s veřejností má být 

zvýšeno povědomí o cyklostezce ve smyslu přeshraniční 

turistické infrastruktury. Kromě toho má být zajištěno 

dlouhodobé udržování „Karlovy stezky“.  

 
 

Aktuality z euroregionů 
 
Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge uděleny 
Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu 
Erzgebirge 18. listopadu ve Freibergu byly uděleny dvě Ceny Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Získali ji Petr Červenka, starosta 
Meziboří, a Uwe Schulze, předseda sdružení Verein Denkmalpflege Weipert e.V. Společné 
grémium ale projednalo na tomto svém předvánočním setkání také zprávy jednatelství v 
Mostě a Freibergu o činnosti za minulý rok, o zasedání členů Pracovní skupiny evropských 
euroregionů (AGEG) v Drážďanech, seznámilo se realizací Fondu malých projektů a s 
přípravou nového programu. Zajímavá byla prezentace města Freibergu, které si mohli 
účastníci po jednání prohlédnout a navštívit freiberský trh. V neformálních rozhovorech se 
dosavadní dobré vztahy účastníků ještě více prohloubily.  

 



Společné plánování partnerských měst  
 (DTPA/MT) SCHNEEBERG: Města Jáchymov a Schneeberg chtějí pokračovat ve své intenzivní 
přeshraniční spolupráci. Za tímto účelem schválil Lokální řídící výbor pro malé projekty 
Programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-
2020 na svém posledním zasedání 2.300 euro dotačních prostředků.  
V nadcházejícím roce je v Jáchymově a ve Schneebergu na programu několik akcí pro děti a 
občany obou obcí, které budou i společně připravovány. V polovině září se partneři již sešli 
na schůzce u jezera Filzteich u Schneebergu. Dále jsou plánovány akce za účasti hasičů, 
společenské akce jako je např. ples, a dále školní a sportovní.     

 
Česko-německé oslavy Vánoc  
(DTPA/MT) OBERWIESENTHAL: Město Boží Dar a německé lázně Oberwiesenthal 
zorganizovaly o prvním adventu společné vánoční slavnosti na Božím Daru. Na tuto akci bylo 
schváleno téměř 5.600 euro dotačních prostředků. Slavnostní osvětlení vánočního stromku a 
radnice v Božím Daru včetně jejího okolí bylo rozsvíceno 1. prosince. Následně byla také 
otevřena Ježíškova pošta. Následující sobotu se setkali tradiční krušnohorští řemeslníci a 
umělci na historických vánočních trzích. Po oba dny zněly české a saské vánoční koledy.   

 
Projekt „Česko-německá literatura“ | „Deutsch-Tschechische Literatur“ 
(MT) MARKERSBACH: Jenaplanschule Markersbach udržuje dlouhé partnerství s jednou ze 
základních škol v Karlových Varech. Projektem „Česko-německá literatura“ se chtějí partneři 
společně věnovat kulturním otázkám a usnadnit žákyním a žákům náhled do literatury 
sousední země. 10. října tedy probíhalo promítání filmů a filmové konzultace k festivalu 
filmů pro mládež „Schlingel“ ve Schwarzenbergu. Následující den pak chlapci a děvčata 



procvičovali na workshopu praktickou činnost. Měli tak možnost napsat sami scénář, 
vyzkoušet si tancování nebo činohru. Žákyně a žáci čtvrtých až šestých tříd vytvářely 
v Markersbachu a Karlových Varech plakáty na téma literatura pro děti a mládež. Školáci 7. 
třídy připravili v obou obcích divadelní hru, která bude v těchto obcích uvedena na jaře 
nadcházejícího roku.   

 
Rezoluce k dostavbě železniční infrastruktury  
(DTPA/MT) SASKÁ KAMENICE: Po Sasko-Francké magistrále jezdí od prosince 2013 
v hodinovém rytmu elektrikou poháněné vlaky mezi Drážďanami a Hofem. Cestující do 
Norimberka musí v Hofu přestoupit na vlaky s dieselovým pohonem, protože dosud nebyla 
provedena dostavba a elektrifikace na bavorské straně.  Zatímco plánování elektrifikace mezi 
Hofem a Řeznem (Regensburg) pokračuje a Deutsche Bahn (Německé dráhy) plánuje ve 
střednědobém horizontu také dálkovou dopravu přes Saskou Kamenici – Cvikov (Chemnitz-
Zwickau) a Marktredwitz do Mnichova, je rozšíření a elektrifikace mezi Marktredwitzem a 
Norimberkem ještě ve hvězdách. Ve Spolkovém plánu dopravních cest je železniční dopravní 
spojení vedoucí od českých hranic přes Marktredwitz do Norimberka sice zařazeno jako 
naléhavě potřebné opatření, avšak navzdory státní smlouvě s Českou republikou konkrétní 
vůle k dosažení tohoto cíle do roku 2030 zatím viditelná není. Výhody spojení Sasko-Francké 
magistrály s již elektrifikovanou tratí vedoucí na české straně údolím Ohře jsou jistě zřejmé. 
Plánování na trati Norimberk-Marktredwitz-Cheb nyní podporují hospodářské komory 
z Frank, jihozápadního Saska a Karlovarského kraje. Za tímto účelem podepsali hospodářské 
a řemeslné komory Horních Franků, Středních Franků a regionu Saské Kamenice (Chemnitz), 
a dále hospodářské komory Karlovarského kraje a Česko-německá HK, dne 15. října v rámci 
dopravní konference v prostorách Historické radnice v Marktredwitzu společnou rezoluci 
k dostavbě železniční infrastruktury mezi Horními Franky a Českou republikou.  

 
Společně za ochranu tetřívka  
(DTPA/MT) DRÁŽĎANY/PRAHA: Stav populace tetřívků v krušnohorských lesích má klesající 
tendenci. V současné době žije v saské části Krušných hor cca 50 tetřívků, v české části jich 
žije téměř 500. V důsledku těžby dřeva nacházejí tetřívci stále méně vhodných životních 
prostor pro sebe a své mladé. Sasové a Češi chtějí do budoucna ještě více spolupracovat při 
ochraně tetřívka. Zástupci příslušných ministerstev z obou stran již při schůzce v Praze 
podepsali příslušnou dohodu. Plánuje se zachování a rozvoj vhodných biotopů v rámci 
přeshraniční spolupráce. Již v srpnu začal v Sasku za přičinění saského ministra životního 
prostředí Thomase Schmidta platit zákon o ochraně druhů zajišťující ochranu tetřívka 
v Sasku, který má obnovit a zajistit zejména biotopy pro ohrožené druhy.  
Takovými biotopy jsou pro tetřívka nízké, prosvětlené lesy, okraje rašelinišť a holiny a 
vřesoviště s nově vysazenými lesy.     
 

Česky za 100 vteřin  
(DTPA/MT) Krušné hory: Je v Krušných horách mezinárodní letiště? Co to je „Dreckschänke“ 
a čemu věří Češi? Dvaceti novými epizodami rozšiřuje kulturní kurz „Česky za 100 vteřin“ svůj 
program a vysvětluje každodenní a regionální záležitosti, jakož i četné zvláštnosti a zajímavá 
fakta z česko-německého příhraničí. „Chceme prezentovat témata, o kterých jste možná již 
slyšeli, ale víte jen málo informací o pozadí nebo různých úhlech pohledu Čechů a Němců“, 
říká Danilo Höpfner z představenstva MEDIASCOPE EUROPE. „Chceme také zábavnou a 



informativní formou prezentovat věci, které jsou pro Čechy každodenním životem, ale 
němečtí sousedé o nich nikdy nic neslyšeli“, říká Höpfner.  
Kulturní kurz „Česky za 100 vteřin“ se svými mezitím již 80 epizodami chce zejména vzbudit 
zvědavost ohledně příhraničního regionu a ohledně toho, co nás spojuje a rozděluje.  
Minikurz je bezplatně k dispozici všem zájemcům na www.100sekunden.eu. Všechny díly 
jsou kromě toho také na You Tube. 

 
Den výměny informací k česko-německé spolupráci v předškolních zařízeních  
Společně s Tandemem Regensburg pořádalo bavorské pracovní sdružení Euregia Egrensis 
začátkem října v Marktredwitzu den výměny informací a zkušeností s česko-německou 
spoluprací v předškolních zařízeních. Pozváni byli ředitelky a ředitelé MŠ, vychovatelky a 
vychovatelé a dále pak zřizovatelské organizace na německé i české straně. Úvodem hovořila 
prezidentka Euregia Dr. Birgit Seelbinder, jednatelka Česko-německého fondu budoucnosti, 
Pertra Ernstberger a jednatel Euregia Egrensis Bavorsko Harald Ehm. Spolupracovníci Euregia 
a Tandemu a Česko-německého fondu budoucnosti dále informovali účastníky o možnostech 
financování česko-německých projektů. Jako příklad z praxe ohledně vzniku a fungování 
takového partnerství MŠ, představili svou práci dvě spolupracovnice mateřské školky 
Schirnding.   
Ve druhé části akce měli účastníci příležitost vyměňovat si své zkušenosti při práci v malé 
skupince, navázat nové kontakty a hovořit o případných problémech.  

 
Česko-německý fond budoucnosti  
Fond budoucnosti chce v roce 2020 intenzivněji podpořit spolupráci a transfer know-how 
mezi českými a německými aktéry v oblastech ekologie, ochrany klimatu a přírody a trvale 
udržitelného životního stylu.  
Podporu získají: 

● česko-německé projekty, které se 
zaměřují na ekologii, ochranu klimatu a 
životního prostředí, ekologické 
vzdělávání nebo trvale udržitelný  
životní styl 

● nová česko-německá projektová 
partnerství s alespoň jedním aktérem 
občanské společnosti z oblasti ekologie 

 
Projekty k Tématu roku je možné podpořit  
až do výše 70 % celkových nákladů.  
Poslední termín pro podání žádostí: 31. 12. 2020 
Více informací www.fondbudoucnosti.cz  
 

 

 

 

 

http://www.100sekunden.eu/
http://www.fondbudoucnosti.cz/


Tip na výlet 
 

Běžecké lyžování v Krušných horách  
 

Aktuální stav upravenosti běžeckých tras 

Krušné hory západ: 

gis.kr-karlovarsky.cz/klm/ 

www.skimapa.cz/oblast/krusne-hory-zapad 

 

Krušné hory východ: 

www.skimapa.cz/oblast/krusne-hory-vychod 

 

 
"Použité mapy pocházejí z webu www.krusnehory.cz“ 

" 

http://gis.kr-karlovarsky.cz/klm/
http://skimapa.cz/oblast/krusne-hory-zapad
http://skimapa.cz/oblast/krusne-hory-vychod


 "Použité mapy pocházejí z webu www.krusnehory.cz“ 

" 

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:   www.euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Lubomír Kovář  GSM: +420 603 516 159 

jednatel   e-mail: lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Olga Křížová   GSM: +420 605 282 898 

projektová manažerka e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Roman Stratil  GSM: +420 605 243 412 

finanční manažer  e-mail: roman.stratil@euregio-egrensis.cz 

 

Jaroslava Koláříková   GSM: +420 773 407 176 

asistentka   e-mail: asistentka@euregio-egrensis.cz 

www.euregio-egrensis.cz 

Partner sdružení  

 


