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"Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje."
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Představujeme členy EE
Obec Nový Kostel
Obec leží v Karlovarském kraji v Chebské pánvi, na západním výběžku Krušných hor. Do
katastrálního území o rozloze 4372 ha patří 9 obcí. První zmínka o Novém Kostele, dříve
Neukirchen, je z roku 1613. Nejstarší částí našeho území je obec Boženin z roku 1185.
V roce 1945, po odsunu německého obyvatelstva, se do obce nastěhovali noví obyvatelé
především z Táborska. V té době bylo v obci několik kaváren, holičství, řezníků, kováren,
zámečnických, krejčovských a obuvnických dílen, obchodů s potravinami, velký truhlářský
závod, poštovní úřad, obchody s uhlím, lékařská a zubní ordinace, obecní úřad a škola, která
20. ledna 1946 zahájila české vyučování. Hlavním zdrojem obživy bylo pro obyvatele obce
zemědělství, tkalcovství a domácí výroba hudebních nástrojů.

Dnes je zde základní škola, mateřská škola, obecní úřad, pošta, pohostinství, v Kopanině hotel
„U Špejcharu“, Bio firma zabývající se chovem skotu,firma Kastl –dřevozpracující průmysl,doprava,
zemědělský podnik SPO-ZEM a několik menších podnikatelů. V minulosti zde byla i menší ZOO. V
našich obcích máme i řadu kulturních památek – v Novém Kostele sochu Panny Marie a Jana
Nepomuckého, kostel „Povýšení svatého Kříže“, hřbitov, památník obětem 1.světové války, rokokový
zámeček ve Spálené a hrázděný dům. V Kopanině kostel Sv.Jiří a Jiljí, hřbitov, památné buky,
špejchar, kapli Sv.Trojice, smírčí kříže, faru, památník obětem 1.světové války a panský dům.V
Boženině jsou boží muka a na Mlýnku chráněná hrázděnka a smírčí kříže. V Lesné je památná alej
Valdovských dubů.
V naší obci pracuje několik zájmových sdružení - tělovýchovná jednota Jiskra, svaz žen, sbor pro
občanské záležitosti, pěvecký kroužek, myslivecké sdružení Kopanina, jezdecký oddíl, aerobik ženy a
hasiči.

V budově obecního úřadu funguje knihovna
s internetem. Obecní úřad plánuje zřídit
v budově bývalé garáže Muzeum zemětřesení,
dále vydává třikrát ročně časopis Kostelecké
listy a vede obecní kroniku, která se v roce
2007 umístila na 4. místě v soutěži Kronika
roku. V roce 1964 byl v obci postaven kulturní
dům, který bude v blízké době rekonstruován.
Jednou z nejúspěšnějších obecních akcí je
červnový sportovní den pro děti, každoročně
pod novým názvem a s novou tématikou,
např. Slet čarodějnic, Pohádkový les, Výlet za
zvířátky, Indiáni a podobně.
Za zmínění jistě stojí i oslava svátku
Povýšení sv.Kříže, dále soutěž v
pojídání ovocných knedlíků, výstava
náboženských obrazů, zpívaná mše,
soutěž o nejlepší vánoční výzdobu a
o nejlepší vánoční cukroví.

Obec Podhradí
Na samém konci západních Čech v malebném údolí se nachází malá obec
Podhradí s dlouhou a bohatou historií. Před 2. světovou válkou bylo
samostatnou obcí, poté tvořilo jednotnou obec spolu s vesnicemi Doubrava a
Kopaniny a od roku 1990 je opět samostatnou obcí. Podhradí se rozkládá pod
ostrohem, na němž stojí zbytky hradu Neuberg ze 13. století. První zmínka o
obci pochází z roku 1288, kdy hrad získávají páni z Plavna.

Dějiny hradu jsou spojeny s rodem švábských rytířů z Neiperku, kteří jej drželi až do svého
vymření po meči v roce 1395, poté hrad zdědil rod Zedtwitzů.
Ti v roce 1470-1490 postavili v Podhradí kostel Dobrého pastýře, kterým se obec pyšní
dodnes. Je považován za nejstarší evangelický kostel na území někdejšího Rakouska-Uherska
a patří mezi významné památky lidového umění. Při vybavování jeho interiéru nebyl použit
ani jeden železný hřebík.
Rozsáhlou zříceninu hradu korunuje
dominantní, 22 m vysoká hradní věž,
pocházející pravděpodobně ze 14. století.
V letošním roce byla tato věž
zpřístupněna veřejnosti.
Na místě předhradí vystavěl rod
Zedtwitzů postupně dva renesanční
zámky. Horní, který vyhořel v roce 1902 a
zbyly z něj jen rozsáhlé zříceniny, a Dolní
zámek – ten byl zbořen v roce 1966.
Hradní areál tvoří kulturní a historickou
identitu obce a je pohledovou
dominantou celého Podhradí. Proto obec
zachovává a neustále zvelebuje a chrání tuto kulturní památku pro budoucí generace.
Na území obce se nacházejí dva kamenné
smírčí kříže. Vedle kostela stojí dva památníky,
jeden připomíná 1. světovou válku, druhý patří
obětem bojů z let 1848, 1859 a 1866.
Památníky byly obnoveny jako důkaz
národního porozumění v roce 1992.
Podhradí rovněž žije bohatým kulturním
životem. Občané se setkávají při různých
společenských akcích. Každý rok se v areálu
hradu konají tradiční rytířské slavnosti.

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: 83
za celkem: 918 838,62 €
vratky do alokace: 118 106,24 €
proplaceno: 444 028,75€ za 50 projektů
v alokaci zbývá: 425 406,64 €

CÍL EÚS ČR – Bavorsko
Dispoziční fond
vyhlášen 27. 4. 2016
ALOKACE: 1 549 042,00 €
od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 105
za celkem: 1 538 719,51 €
vratky do alokace: 136 914,92 €
proplaceno: 540 833,20 € za 50 projektů
v alokaci zbývá: 147 237,41 €
stav k 12. 7. 2019
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
Delegace z euroregionu Glacensis
Ve dnech 22.-24. 5. nás navštívila delegace starostek a starostů z česko-polského
euroregionu Glacensis, vedená jednatelem panem Štefkem. Náš sekretariát pomáhal tuto
cestu zorganizovat a poskytl tipy na ubytování a stravování. Během třídenní návštěvy se
návštěvníci seznámili s výsledky projektů, které byly financovány z programů pro
přeshraniční spolupráci.
Delegace navštívila Boží
Dar, kde také strávila první
noc. Bohužel jí zde nepřálo
počasí, takže byla
vynechána návštěva
Klínovce. Druhý den prošli
účastníci cesty cyklotrasu
mezi Jáchymovem a Horním
Žďárem, která vede po
bývalém svršku železnice.
Jako velmi zajímavou
shledali všichni
rekonstruovaný ostrovský
městský úřad. Další

zastávkou s obědem byl statek Bernard, na kterou navázala návštěva sv. Linharta s
rekonstruovanou budovou a altánem a nově zřízenými oborami s divokou zvěří.
Večer potom procházka městem Karlovy Vary. Třídenní pobyt v regionu byl zakončen v pátek
prohlídkou Mariánských Lázní.

Das Fest
25. května jsme se zúčastnili v Šafaříkových
sadech v Plzni akce s názvem
Das Fest, kterou organizoval Českoněmecký 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 Institut, Nakladatelství 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. 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.

Česko-saská
přeshraniční pracovní skupina
Zasedání organizované každým rokem
Ministerstvem zahraničních věcí ČR se letos
uskutečnilo 3. června 2019 na zámku v
Liblicích ve středních Čechách. Za Euregio
Egrensis se zúčastnil jednatel sdružení
Lubomír Kovář. Dále zde byli zástupci českých
a saských ministerstev, aby zde diskutovali
různé otázky česko-saských vztahů.

Studijní cesta do Regensburgu na 70. Sudetoněmecké dny
Euregio Egrensis bylo počátkem června zastoupeno v informačním stánku na 70.
Sudetoněmeckých dnech, které se konaly poprvé v Řezně (Regensburg). Účast v DonauArena v Řezně probíhala v režii českého pracovního sdružení Euregia Egrensis, které
přicestovalo s delegací českých starostů a zástupců
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
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
Bavorská státní ministryně pro rodinu, práci a sociální záležitosti,
Tobias Gotthard a krajský radní a starosta Toni
Kerstin Schreyer, ve stánku Euregia společně s jednateli Euregia
Lubomírem Kovářem (vpravo) a Haraldem Ehmem.
Dutz.

Česká delegace starostů, starostek a zástupců komunální sféry

Studijní cesta byla financována z projektu
„Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS“

Aktualizované vydání brožury „Živé sousedství – Bavorsko-česká komunální
partnerství v Euregiu Egrensis“
Deset let po prvním vydání v září 2009 vydalo Euregio
Egrensis v současné době aktualizované nové vydání
brožury s názvem „Živé sousedství – Bavorsko-česká
komunální partnerství v Euregiu Egrensis vydání
2018/19“, ve kterém představuje aktuální stav různých
aspektů česko-bavorských komunálních partnerství.
Důsledně dvojjazyčně napsaná kniha představuje na 122
bohatě ilustrovaných stránkách celou řadu českobavorských partnerství mezi městy a obcemi na území
Euregia. Shrnutí: Přeshraniční region se i nadále sbližuje
a trvale buduje společný evropský dům – konkrétně a
pragmaticky. Dle informací jednatelství Euregia mělo
první vydání brožury velký úspěch a zájem o
přeshraniční spolupráci v regionu v uplynulých deseti letech výrazně vzrostl. Bylo tedy
rozhodnuto o novém aktualizovaném vydání s uvedením nejnovějšího stavu a rozšířením
obsahu. Dotazníkové formuláře rozeslané komunálním členům Euregia poukázaly na
nejrůznější formy spolupráce německých a českých partnerů. Kromě dvaceti partnerství měst
existuje mezi obcemi na obou stranách hranice mnoho přátelských kooperací, a dále –
v souvislosti se společnými zájmy – komunální svazky. Byla zahrnuta také spolupráce mezi
bavorskými účelovými svazy a českými mikroregiony. Brožuru je možno vyžádat bezplatně na
jednatelství Euregia.

Aktuality z euroregionů
Kurzy češtiny pro lepší komunikaci
(DTPA/MT) ANNABERG-BUCHHOLZ: Český jazyk je u nás stále významnější. Na základě
tohoto poznání absolvovalo 17 zaměstnanců z různých odborů správy města AnnabergBuchholz od října 2018 do konce března 2019 kurz základů češtiny. Při 15 výukových blocích
po 1,5 hodinách se učili důležité pojmy, slovíčka a věty. Tématem byla mj. každodenní
komunikace a komunikace v oblasti správy. Sedm zaměstnanců si nový jazyk tak oblíbilo, že
nyní chtějí pokračovat v kurzu pro pokročilé. Základním cílem kurzů je lépe se domluvit při
běžných setkáních s českými občany, ale také při schůzkách se zástupci správy partnerského
města Chomutov. Primátor Rolf Schmidt k tomu uvádí: „Je to prostě požadavek slušnosti,
aby se učili nejen Češi německému jazyku, ale abychom se také my Němci snažili pochopit
český jazyk.“
Kurzy byly podpořeny z finančních prostředků EU v rámci programu „INTERREG V A –
Program spolupráce Sasko – Česká republika 2014-2020“. Je v něm zahrnut projekt
„Otevřené a moderní správy“, který běží do 31. prosince 2020. V rámci tohoto projektu se
usiluje o zlepšení procesů ve správě, optimalizaci služeb pro občany a podniky a o další
rozšiřování spolupráce mezi oběma partnerskými městy tak, aby odpovídala požadavkům na
otevřenou a moderní správu. Dalšími součástmi jsou mj. semináře pro zaměstnance správy
za účelem zajištění managementu kvality a e-govermentu, tematické workshopy, výměna
personálu, a dále informační a vzdělávací cesty. Kooperačním partnerem je město

Chomutov. Do budoucna Annaberg- Buchholz plánuje, že kurzy češtiny budou absolvovat
rovněž spolupracovníci turistického informačního centra a průvodci v muzeu.

Zemětřesení ve Vogtlandu o svatodušních svátcích
(DTPA/MT) DRÁŽĎANY/KLINGENTHAL: Od 10. června byl ve Vogtlandu opět zaznamenán
silnější zemětřesný roj. Saské seismologické stanice zaznamenaly v uplynulých dnech až 100
otřesů východně od české obce Luby, cca osm kilometrů jižně od Klingenthalu. Dva zatím
nejsilnější otřesy s magnitudem 2.0 byly registrovány 10. června 2019 kolem 19:52 hod
v hloubce sedmi kilometrů krátce za sebou. Následný otřes s magnitudem 1,8 přišel o pouhé
čtyři minuty později. Všeobecně jsou vnímána zemětřesení od magnituda 2.0. Příslušné
otřesy ale nebyly zatím vnímány vzhledem ke špatnému počasí, které zde v té době
panovalo.

Tip na výlet
Řeka Ohře
Ohře pramení ve Smrčinách v Německu. Délka toku je 316 km, z toho 246 km na našem
území. Vlévá se do Labe u Litoměřic.Vodáci obvykle využívají úsek od Chebu po Klášterec nad
Ohří. Tento úsek má délku 105 km, a je tak vhodný i pro týdenní plavbu. Od Tršnice do
Lokte jde o klidný a místy meandrující tok. Říčka zde teprve začíná nabírat na síle.
Protéká krásnou přírodou Slavkovského lesa, v okolí najdete mnoho zajímavostí.
Od historického města Lokte začínají první peřeje a řeka svižně teče skalnatým zalesněným
údolím, kolem Svatošských skal. Za nimi tok opět zvolní a doplujete až do Karlových Varů.
Pod Karlovými Vary začíná úsek obtížnosti až WW1. Řeka zde opravdu spěchá a často
narazíte na peřeje či kameny. Najdete zde několik větších peřejí, například cvičnou
peřej Hubertus či Velichovskou peřej. Projíždíte také kolem rozpadlých lázní Kyselka s
Mattoniho vilou a několika prameny.
V Klášterci se obvykle
plavba končí, dále
následuje přehrada
v Kadani a pod ní vodní
nádrž Nechranice. Pod
Nechranicemi se Ohře
sjíždí málokdy.

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

délka úsek:
počet jezů:
počet sjízdných jezů:
počet kempů:
počet občerstvení / restaurací:
maximální obtížnost:
www.vodackanavigace.cz/ohre

246 km
37
23
20
24
lehké peřeje (WW1)

"Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje."
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e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.cz
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