
                  EUREGIO EGRENSIS 

                        Regionální sdružení obcí a měst  

 

 

 

 

 

 

Funkce Společného prezidenta  

Euregia Egrensis předána české straně 
 

Koaliční smlouva bavorské vlády 

pro období 2018 – 2023  

podporuje spolupráci 

euroregionů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj Euregia Egrensis                 

zima 2018/2019 

Termíny pro předložení žádostí 

Bavorsko  2. dubna 2019 

Sasko  31. ledna 2019 

30. dubna 2019 

25. července 2019 

17. října 2019 
Příjem žádostí v poslední den termínu vždy do 11:00 

Uděleny ceny  

Euregia Egrensis 

2018 



 

Z OBSAHU 

 Úvodní slovo nového Společného prezidenta  

Euregia Egrensis 

 Přehled čerpání 

 Koaliční smlouva bavorské vlády pro období  

2018 – 2023 mezi CSU a Freie Wähler 

 Udílení ceny Euregia Egrensis za rok 2018 

 Euregio Egrensis aktivně 

 Aktuality z euroregionů 

 Tipy na výlety 

 

 

www.euregio-egrensis.cz  

http://www.euregio-egrensis.cz/


 

Společný prezident Euregia Egrensis na české straně 
 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.  

Po čtyřech letech se do Čech vrací odpovědnost za zastupování 

společných zájmů všech partnerů Euregia Egrensis – Čech, 

Bavorska, Saska a Duryňska. Mám tu čest na následující dva 

roky zastupovat jako společný president naše významné 

přeshraniční sdružení s více než pětadvacetiletou historií. Osobně považuji roky 

2019 a 2020 za roky významné pro budoucnost Euregia Egrensis. Je potřeba 

připravit se nové dotační období, hájit význam našeho sdružení pro 

přeshraniční spolupráci a připravit naše sdružení na výzvy spojené s naplněním 

cílů kohezní politiky Evropské unie od roku 2020. Vedle toho považuji za 

důležité i nadále intenzivně podporovat spolupráci v našem regionu, upevňovat 

skvělé vztahy s našimi německými sousedy a rozvíjet stávající partnerství. Může 

se zdát, že po dvaceti pěti letech je již hotovo, ale není. Všichni v Euregiu 

Egrensis cítíme, že právě teď je potřeba ukázat, že se podařilo dát Česko-

německým vztahům dobrý základ, na kterém je naším úkolem stavět dál. Přeji 

si, aby i do budoucna bylo Euregio Egrensis považováno za významného 

nositele evropské myšlenky a spolupráce v Evropské unii. Vám všem přeji do 

roku 2019 zejména hodně zdraví a ť se Vám všem daří jak v pracovním, tak i v 

osobním životě. 

 

Patrik Pizinger  

starosta města Chodova 

 

 

 



K předání funkce společného prezidenta Euregia Egrensis na českou stranu 

došlo v úterý 11. prosince 2018 v historickém areálu bývalé hasičské zbrojnice v 

Aši. Otěže tohoto společenství převzal současný starosta Chodova Patrik 

Pizinger. Funkci bude zastávat dva roky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: František Čurka (Prezident pracovního sdružení Čechy), Rolf Keil (předchozí Společný prezident 

Euregia Egrensis), Patrik Pizinger (nově zvolený Společný prezident), Dr. Birgit Seelbinder (Prezidentka 

pracovního sdružení Bavorska) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Víte, že… 
úspěšně realizovatelný projekt po konzultaci s našimi manažery může být i z literární oblasti? 

Festival Literární Františkovy Lázně je organizován spolkem Literární Františkovy Lázně z.s. a patří již  

k tradičním kulturním akcím lázeňského města Františkovy Lázně. 

Od roku 2016 je tento festival česko-německým a usiluje o vzájemně bližší poznání a propojení obou kultur a 

o zkvalitnění spolupráce s německou stranou. Účastní se jej čeští a němečtí umělci a příznivci kultury v rámci 

přeshraniční spolupráce. V rámci programu můžete navštívit např. společná autorská čtení, sportovně 

kulturní pořad "Běh s knihou", Česko-německé sympozium o humoru nebo znovuobjevování zapomenutých 

německých umělců, kteří působili v příhraničním regionu např.  Wilhelm Müller, který mimo jiné napsal texty 

k písním Franze Schuberta.  



Přehled čerpání 
 

CÍL EÚS ČR – Sasko 

Fond malých projektů  

vyhlášen 28. 1. 2016 

 

ALOKACE: 1 226 139,02 € 

Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 62 

za celkem: 659 329,87 € 

vratky do alokace: 93 028,73 € 

proplaceno: 322 228,30 € za 38 projektů  

V alokaci zbývá: 659 837,88 €  

 

 

CÍL EÚS ČR – Bavorsko 

Dispoziční fond    

vyhlášen 27. 4. 2016 

 

ALOKACE: 1 549 042,00 € 

Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno projektů: 76 

za celkem: 1 107 259,80 € 

vratky do alokace: 61 379,91 € 

proplaceno: 318 435,04 € za 30 projektů  

V alokaci zbývá: 503 162,11 €  

                                                                                     

 

 

 

 

Koaliční smlouva bavorské vlády pro období 2018 – 2023 mezi CSU  

a Freie Wähler  
Sdružení Euregio Egrensis uvítalo přijetí Koaliční smlouvy bavorské vlády pro období 2018 – 

2023 mezi CSU a Freie Wähler. Koaliční smlouva potvrdila význam česko-německé 

přeshraniční spolupráce a význam euroregionů.  

Citace z Koaliční smlouvy bavorské vlády pro období 2018 – 2023 mezi CSU a Freie Wähler 

(str. 59/60) 

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! 



„... V rámci Evropy je Bavorsko stavitelem mostů mezi Východem a Západem, zejména v 

Podunají. Dobré sousedství s Českou republikou je pro nás zvláště důležité. Vzhledem ke 

specifičnosti společné historie připadne Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České 

republice důležitá role. Chceme pokračovat ve spolupráci EUROREGIONŮ… 

Podporujeme evropské a mezinárodní výměny mládeže. Novým bavorským zahraničním 

institutem chceme založit mezinárodní síť pro výměny mládeže. V souvislosti se společnou 

historií Bavorska a Čech nám přitom leží na srdci zejména posílení výměn s Českou 

republikou…“  

Koaliční smlouva je také velkou výzvou pro Pracovní sdružení Čechy a nového Společného 

prezidenta Euregia Egrensis pana Patrika Pizingera. Patrik Pizinger ve svém prohlášení po 

převzetí funkce zdůraznil, že jedním z hlavních cílů je zastavit vylidňování v kraji. „Určitě 

tomu můžeme nějakým způsobem zabránit. Problém s odcházením obyvatel z našeho kraje 

trápí stejně tak i kolegy ze Saska anebo Bavorska. Budeme se tak během následujících dvou 

letech snažit najít řešení, abychom tomuto nešvaru optimálně zabránili, jsou to naše 

společné zájmy,“ 

Zdroj: https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/euregio-egrensis-chce-zabranit-vylidnovani-

20181212.html  

Udílení cen Euregia Egrensis za rok 2018 
Dne 27. října 2018 se konalo slavnostní akce Cena Euregia Egrensis v saském městě 

Schilbach.  

Vyznamenány byly tři osobnosti, které se zasloužily o upevňování česko-německých vztahů, 

prolamování bariér, a to jak kulturních, tak i jazykových. Na bavorské straně byl vyznamenán 

pan Albrecht Schläger – člen prezídia 

Sudetoněmecké rady, na české straně byl 

oceněn emeritní biskup plzeňský Mons. 

František Radkovský a na sasko/durynské 

straně cenu obdržel Wolfgang Sell, starosta 

obce Pottiga. 

Udílení cen se konalo v Kulturním a 

vzdělávacím centru ARCHA v Schilbachu 

(nedaleko Klingenthalu). Potěšila nás hojná 

účast ze všech částí Euregia Egrensis a 

přesvědčila nás o tom, že akce obdobného 

typu mají svůj význam a jsou jasným 

důkazem prohlubování přeshraniční 

spolupráce.  

Udílení cen bylo mimo jiné provázeno duchem oslav 100letého výročí vzniku České 

republiky. Kolegové ze Saska se oděli do obleků typických pro první republiku, čímž se celá 

slavnostní atmosféra umocnila. 

https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/euregio-egrensis-chce-zabranit-vylidnovani-20181212.html
https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/euregio-egrensis-chce-zabranit-vylidnovani-20181212.html


 

 

1. řada zleva: František Čurka (Prezident pracovního sdružení Čechy), Dr. Birgit Seelbinder 

(Prezidentka pracovního sdružení Bavorsko), oceněné osobnosti: Wolfang Sell, Mons. František 

Radkovský, Albrecht Schläger. 2. řada zleva: Rolf Keil (Zemský rada okresu Vogtland a předchozí 

Společný prezident Euregia Egrensis), Dalibor Blažek (starosta města Aš), Oliver Schenk (saský ministr 

Saska pro spolkové a evropské záležitosti), Jürgen Hauck (1. náměstek kraje Saale-Orla), 3. řada 

zleva: Patrik Pizinger (starosta města Chodova), Josef Hora (bývalý starosta města Chodova), Andreas 

Stark (1. náměstek kraje Erzgebirge) 

 

Euregio Egrensis aktivně 
Nové impulsy pro přeshraniční síťování v území EUREGIA EGRENSIS 

Projekt „Síťování“ má za cíl prohloubit kulturní a společenské 

povědomí v rámci přeshraniční spolupráce, tentokrát především 

mezi mladší generací. V rámci projektu je naplánována celá řada 

akcí pro žáky středních škol. Nedílnou součástí jednotlivých aktivit 

budou jazykové animace, programy zabývající se rozdílnou 

tématikou – od poznávání přírody až po historické souvislosti na 

česko-německé hranici. 

 



Školní exkurze do Flossenbürgu 
Poprvé, 12. listopadu 2018, se spolu setkaly ZŠ Karlovy Vary 

Truhlářská a Realschule Wunsiedel. Žáci ve věku 14 – 15 let spolu 

absolvovali jazykovou animaci a zážitkovou výuku dějepisu na místě 

bývalého koncentračního táboru ve Flossenbürgu. I na prvním 

setkání se podařilo navázat kamarádství a přátelství mezi žáky z 

České republiky a Německa. 

 

Konference k česko-saskému partnerství škol 
Dne 8. listopadu 2018 proběhla v Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze 

Konference k česko-saskému partnerství škol. Atmosféra byla velice příjemná a prezentace 

příkladů dobré praxe mezi jednotlivými školami bylo radost poslouchat, např. Schule-

Oberschule Leipzig +ZŠ Bakalka Brno – společné lyžařské výcviky, terénní vycházky, jazykové 

animace apod. Mgr. Ingrid 

Koděrová z Česko-německého 

fondu budoucnosti představila 

možnosti získání finančních 

prostředků pro přeshraniční 

spolupráci škol. 

Poznatky z konference přinesly 

další motivaci pro práci s dětmi a 

žáky jak na základních, tak 

středních školách. Jasně se ukázalo, 

že komunikace mezi jednotlivými 

školami v příhraničí prolamuje nejen jazykové, ale také kulturní bariéry.  

 

24. zasedání Česko-bavorské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci  

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2018 ve městě Landshut v Bavorsku se konalo 24. zasedání 

Česko-bavorské pracovní skupiny pro 

přeshraniční spolupráci. Celkem diskutovalo 6 

pracovních skupin. Nejširší byla pracovní 

skupina pro regionální rozvoj, zastoupena 

Pracovním sdružením Čechy Euregio Egrensis, 

Plzeňským krajem, Euroregionem Šumava, z 

německé strany byli přítomni účastníci z 

Ministerstva hospodářství a Sekretariátu 

Euregia Egrensis z Pracovního sdružení 

Bavorsko.  



Velkým průlomem byl zájem opětovné možnosti podpořit cestovní ruch v 

rámci přeshraniční spolupráce pro následné finanční období 2021+. 

 

Projekt CLARA 3 
Cílem projektu CLARA 3 je zintenzivnit přeshraniční 

spolupráci sousedních regionů na úrovni správních 

orgánů v 7 konkrétních oblastech. Jedná se o 

průřezový přístup k přeshraničním tématům, které se dotýkají 

veřejné správy, tj. o témata, která mají bezprostřední dopad na život 

občanů na obou stranách hranice. 

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 proběhlo v Plesné 

setkání pracovní skupiny projektu CLARA 3 

„Plánování aktuálních aktivit přeshraniční 

propagace turismu na území EUREGIA 

EGRENSIS“.  

Více jak 20 zástupců krajských institucí, 

infocenter, rozvojových agentur z Bavorska, 

Saska/Durynska a 

České republiky 

diskutovalo o 

přeshraniční 

propagaci turismu. Hlavními tématy diskuze byla aktualizace 

mapového portálu "uprostred-evropy.eu", vydání aktualizované 

verze publikace 100 turistických superlativů a aktualizace velmi 

populární mapy Euregio Mobil turistických cílů v území Euregia 

Egrensis. 

 

„U nás a za plotem“  
V pátek 7. prosince 2018 byla v bavorském Hofu představena publikace 

"U nás a za plotem", která přináší to nejzajímavější z Horních Frank a 

české části Euregia Egrensis. Najdete zde informace o kultuře, 

kulinářství, krajině, památkách, historii a společném životním prostoru 

Čechů a Němců na hranici. 

Euregio Egrensis bylo partnerem tohoto projektu. Vydavatelem 

publikace je OBERFRANKEN OFFENSIV e.v. za finanční podpory 

Bavorského ministerstva financí.  

Brožura je k vyzvednutí v sekretariátu Euregia Egrensis, Na Vyhlídce 53, 

36001 Karlovy Vary po předchozí domluvě na č. 603 51 61 59. 

 



Aktuality z euroregionů 

Česko-německá dopravní kontrola  
(DTPA/MT) PLAVNO: Saská a Česká dopravní policie z Cvikova, Chemnitz (Saská Kamenice), 

Karlových Varů a Ústí nad Labem ve středu (26.09.) v rámci velké pětihodinové kontroly na 

dálnici mezi Chemnitz a Hofem  již poněkolikáté monitorovala vozidla obchodní nákladní 

přepravy a na odpočívadle a čerpací stanici Vogtland je kontrolovala. Policisté ze Saska a 

Česka tak mohli prohloubit své osobní kontakty a vzájemně se od sebe učit postupy kontroly 

příslušné druhé země. Během kontroly si vzali na mušku 36 vozidel a bylo při ní zjištěno 14 

přestupků.  

Projektové setkání v obci Pöhla  
(DTPA/MT) SCHWARZENBERG: Město Schwarzenberg aktuálně realizuje přeshraniční projekt 

s městem Abertamy. V rámci tohoto projektu zatím proběhlo 21 česko-německých setkání. 

Naposledy byli starosta Abertam, Zdeněk Lakatoš, který byl ve funkci do konce října, a dále 

městští radní a členové hornického spolku „Přátelé dolu svatého Mauritia“ z Abertam hosty 

prohlídkové štoly Cínové komory Pöhla.  

Čeští hosté v rámci projektové schůzky sdělili, že nyní budou instalovány první exponáty 

nového muzea rukavičkářství. Muzeum má být slavnostně otevřeno počátkem prosince.  

V Krušnohorském okrese pracuje 3 814 cizinců 
(DTPA/MT) ANNABERG-BUCHHOLZ: V Krušnohorském okrese (Erzgebirgskreis) pracuje v roce 

2018 více zahraničních zaměstnanců než v předchozím roce. V regionu je mezitím 3.814 

zaměstnanců z různých zemí původu. To je téměř o 800 lidí nebo 26 procent více než v roce 

předchozím.  

Z toho je 2 185 osob, tedy 60 procent, z Čech. Je to téměř o 550 českých zaměstnanců více 

než v předchozím roce. Druhou největší skupinu se 170 zaměstnanci tvoří občané Polska, 

následuje Rumunsko se 144 zaměstnanci a Chorvatsko se 100 zaměstnanci. Dále je v 

Krušnohorském okrese třeba zmínit 91 slovenských a 81 maďarských zaměstnanců.  

Nová česko-německá výstava 
(DTPA/MT) USTI NAD LABEM:  V muzeu města  Ústí nad Labem proběhla na přelomu roku 

nová česko-německá výstava s názvem „Probuzení a protest“. Celkem 16 velkoformátových 

výstavních panelů zprostředkuje historii a události roku 1968, a to v Praze, Berlíně, Lipsku a 

Drážďanech. „Praha a Československo byly revolučním rokem 1968 silně poznamenány. V 

Německu se v souvislosti s touto dobou mluví vždy také o Francii, ale je málo známé, že 

události Pražského jara a jeho potlačení silně zasáhly také východoněmeckou veřejnost,“ 

vysvětluje, ředitelka Goethe-Institutu Angelika Ridder. 

Výstava „Probuzení a protest“, vznikla ve spolupráci Saské akademie umění a Goethe- 

Institutu. Připomíná 50. výročí roku 1968 a z hlediska politického i kulturního objasňuje 

touhu po změnách. Dle vzoru Pražského jara byla v NDR touha po větší osobní svobodě a 

spoluutváření socialismu.  

Výstava informuje slovem i obrazem nejen o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa, ale poukazuje také na solidaritu (východo-)německé veřejnosti a 



undergroundu. Po srpnových událostech roku 1968 nebyly nápisy „Es lebe Dubček“ (Ať žije 

Dubček) výjimkou ani na východoněmeckých zdech. Výstava také ukazuje dějiny beatové 

scény v Drážďanech v 60. letech nebo líčí příběh gotického kostela sv. Pavla v Lipsku, který 

byl stržen z politických důvodů v květnu 1968.  

Sasko a Česko dále spolupracují 
(DTPA/MT) DRÁŽĎANY:  Svobodný stát Sasko a Česká republika chtějí také v novém 

programovém období od roku 2021 až 2027 pokračovat v programu na podporu přeshraniční 

spolupráce a využívat prostředky Evropské unie a příspěvky jednotlivých států na další rozvoj 

příhraničí. V souvislosti s touto skutečností podepsali státní sekretář Saského ministerstva 

pro životní prostředí a zemědělství, Dr. Frank Pfeil, a český náměstek ministra pro regionální 

rozvoj, Zdeněk Semorád, dne 14. listopadu v Drážďanech společné prohlášení.  

Programoví partneři konstatovali, že samostatný česko-saský program spolupráce má být 

zachován i nadále. V uplynulých měsících byl zveřejněn záměr Evropské komise ohledně 

spojení stávajících programů na hranicích mezi členskými státy EU v budoucnosti. Sasko a 

Česká republika jsou odhodláni se u Komise zasadit o to, aby zůstalo zachováno dosavadní 

programové území a nedošlo k jeho spojení s česko-bavorským územím. 

 

Tipy na výlet 

Krušnohorská magistrála 
Přes celé Krušné hory se můžete vydat po 242 km dlouhé Krušnohorské magistrále. V létě je 

magistrála vyhledávána pěšími turisty a cykloturisty, v zimě se stává oblíbeným cílem 

milovníků bílé stopy. 

Při putování po trase minete celou řadu přírodních a technických zajímavostí, kochat se 

můžete překrásnými výhledy nebo můžete pozorovat zdejší vzácnou faunu a floru. 

Podél Krušnohorské magistrály narazíte také na známé i méně známé horské obce a 

městečka s muzei a místními památkami, které stojí za to navštívit. A pokud vás cestou 

přepadne hlad, můžete ho zahnat v některé z místních hospůdek. 

Zimním tipem na výlet je  na české straně trasa začínající nad Bublavou a končící až na 

samotném vrcholu Klínovce.  Za dobrých sněhových podmínek prakticky není nutné sundat 

lyže. Projedete malebnými obcemi členské základny Euregia Egrensis, které nabízejí svou 

pohostinnost a nenechají nikoho na holičkách. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Přebuz 

 

KONTAKTY:  WWW.EUREGIO-EGRENSIS.CZ  

ING. LUBOMÍR KOVÁŘ   GSM: +420 603 516 159 

JEDNATEL   EMAIL: LUBOMIR.KOVAR@EUREGIO-EGRENSIS.CZ  

ING. OLGA KŘÍŽOVÁ   GSM: +420 605 282 898 

PROJEKTOVÁ MANAŽERKA  EMAIL: OLGA.KRIZOVA@EUREGIO-EGRENSIS.CZ   

ING. ROMAN STRATIL  GSM: +420 605 243 412 

FINANČNÍ MANAŽER  EMAIL: ROMAN.STRATIL@EUREGIO-EGRENSIS.CZ 

http://www.euregio-egrensis.cz/
mailto:lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz
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