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Představujeme členy EE 

 

Město Bezdružice 

Město Bezdružice (dříve Weseritz) jsou malé městečko s necelými tisíci obyvateli 

ležící přibližně 35 km severovýchodním směrem od města Tachov a severním 

směrem od lázeňského města Konstantinovy Lázně, obklopené krásnými lesy. 

První písemná zmínka o Bezdružicích pochází z roku 1227, kdy ves patřila velmoži 

Kojatovi z Mostu. Dále se střídali majitelé, za zmínku stojí rytíř Bušek, který vlastnil 

panství v letech 1360-1379, a zřejmě patřil mezi předky pozdějších Harantů z Polžic 

a Bezdružic. A právě v tomto období byl zřejmě na čedičové skále nad vsí vystavěn 

malý kamenný hrad. V roce 1459 byly Bezdružice povýšeny na městečko s právem 

týdenního trhu, s právem pranýře a šibenice. V průběhu 30tileté války (kol. r. 1646) byl bezdružický hrad 

i městečko vypáleny Švédy. Město bylo také postiženo morovou epidemií. V roce 1712 získává Bezdružice 

knížecí rod Löwensteinů. V té době již na místě původního hradu stál starý a nový zámek. V roce 

1730 zpustošil městečko velký požár, a proto na ochranu před dalšími požáry byl na náměstí postaven 

sloup se sochou sv. Floriána. V roce 1850 se Bezdružice staly sídlem soudního okresu Bezdružice, který 

střídavě spadal pod politické okresy Planá nebo Teplá. V roce 1851 byla zřízena četnická stanice a pošta. 

V r. 1945 byla löwensteinská panství Bor s Bezdružicemi zabavena a jejich majitelé byli donuceni opustit 

Čechy. 

 

 
 

V současné době má město Bezdružice 10 částí včetně samotných Bezdružic. Jsou jimi Horní a Dolní 

Polžice, Kamýk, Kohoutov, Křivce, Pačín, Řešín, Zhořec a Loučky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1227


 

 

 

 

Znak Bezdružic je tvořen 

polceným štítem, v jehož patě je 

zelený trávník. V levém, 

červeném poli, stojí stříbrná věž 

s branou v přízemí, oknem, 

cimbuřím o třech stínkách 

a s černou špičatou střechou 

se zlatou makovicí. V pravé, 

zlaté polovině, stojí ozbrojenec 

v přirozených barvách, v pravici 

má kopí s korouhví a v levici štít. 

Praporec nese znamení pánů 

z Kolovrat. 

Významnými pamětihodnostmi města je již několikrát zmíněný zámek a barokní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie nacházející se na náměstí Kryštofa Haranta. V bezprostřední blízkosti kostela se nachází Dům  

u Haranta, v němž má sídlo MAS Český Západ a je zde knihovna města a výstavní sály. Zámek Bezdružice, 

jehož současná podoba pochází z klasicistní přestavby z let 1772-1776, je chráněn jako kulturní památka 

a je v soukromých rukou. V letech 2004-2011 byl zpřístupněný veřejnosti, poté sloužil jako vzdělávací 

středisko a nacházela se v něm turisty oblíbená restaurace, expozice vycpaných zvířat a trofejí. Tato 

výstava bohužel v současnosti již neprobíhá a zámek není přístupný veřejnosti.  

Město Bezdružice ve spolupráci 

s dalšími organizacemi každoročně 

pořádá několik velmi oblíbených 

kulturních akcí. V době masopustu 

můžete v ulicích města potkat 

masopustní průvod, ve spolupráci 

s místním sborem dobrovolných 

hasičů stavět májku, navštívit 

Floriánskou pouť a následně oslavit 

den dětí. Za zmínku jistě stojí velmi 

oblíbená akce s názvem Parní léto  

a Slavnosti léta (dříve Pivní 

slavnosti). Nelze opomenout turisty 

hojně navštěvované Slavnosti jablek 

konané již druhým rokem na bezdružickém letišti, Svatomartinské setkání v Křivcích, zdobení vánočního 

stromu a pořádání několika tanečních zábav, sportovních akcí a akcí vzniklých ve spolupráci s místní 

základní a mateřskou školou. 

Veškeré informace o městě Bezdružice a kulturních akcích zde konaných naleznete na webových 

stránkách www.bezdruzice.cz nebo na Facebooku města. 
(Autorem textu a fotografií je město Bezdružice) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Bezdru%C5%BEice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevzet%C3%AD_Panny_Marie_(Bezdru%C5%BEice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicistn%C3%AD_architektura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_(%C4%8Cesko)
http://www.bezdruzice.cz/


 

 

 

Euregio Egrensis aktivně 

 

Letní tábor Euregia Egrensis 2022 

Letní tábor mládeže Euregia Egrensis se letos konal začátkem srpna v mládežnické ubytovně Falkenberg-

Tannenlohe v okrese Tirschenreuth.  

          Foto: Euregio Egrensis Bayern e.V. 

Zahájení letního tábora mládeže pro 30 účastníků ze Saska, Durynska, Čech a Bavorska se uskutečnilo  

za nádherného slunečného počasí. Mnoho zábavy a skvělé zážitky popřáli 11 českým a 19 německým 

dětem Peter Berek (zemský rada okresu Wunsiedel a člen bavorského prezidia Euregio Egrensis),  

Eva Döhla (primátorka města Hof a členka bavorského prezidia Euregio Egrensis), František Čurka (starosta 

obce Halže a prezident českého sdružení Euregio Egrensis), Lubomír Kovář (jednatel Euregio Egrensis 

Čechy), Steffen Täubert (zástupce sasko-durynského prezidia Euregio Egrensis), Michael Grundler 

(starosta městysu Falkenberg) a Alexander Dietz za bavorskou kancelář Euregia.  

Pestrý pětidenní program zahrnoval mimo jiné také pěší túru v přírodní rezervaci Waldnaabtal, návštěvu 

GEO Centra ve Windischeschenbachu, foto workshop s přeshraničním Mediálním mládežnickým centrem 

T1 a workshop na téma „Evropa“ s centry Europe Direct Vogtland a Karlovy Vary. Kromě dalších aktivit  

a nových přátelství si mladí lidé odnesli také první znalosti o jazyce, kultuře a mentalitě  

v sousední zemi. I v letošním roce probíhala každodenní česko-německá animace, která hravou formou 

umožní snadnější začátky s jazykem sousedů.  

Projekt byl financován z programu INTERREG Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014-2020  

a Bavorským státním ministerstvem financí a vlasti.   

 

Vyznamenání: Evropská cena „Sail of Papenburg“ pro Letní tábor mládeže Euregia 

Egrensis 

Euregio Egrensis získalo za Letní tábor mládeže cenu Asociace evropských příhraničních regionů   

„Sail of Papenburg“.  



Letní tábor mládeže je jedním z prvních projektů, které EUREGIO EGRENSIS zahájilo bezprostředně  

po svém založení v roce 1992, tedy přesně před 30 lety. Na konci září získal tento dlouholetý projekt 

mládeže v srbském Novém Sadu třetí 

cenu v evropské soutěži "Sail  

of Papenburg“, kterou uděluje Asociace 

evropských příhraničních regionů 

(AEBR) za "Vynikající úspěch". 

„Z tohoto skvělého ocenění máme 

velkou radost. Rádi bychom poděkovali 

všem našim členům, partnerům  

a přátelům, kteří náš projekt  

v posledních 30 letech podporovali!“ 

řekl Ralf Oberdorfer, bývalý primátor 

města Plavna, který převzal tuto cenu 

jménem tří pracovních sdružení 

Euregia. Slavnostní předávání cen  

se konalo v rámci výroční konference 

AEBR v Novém Sadu.  

Letní tábor mládeže je realizován  

od roku 1992 střídavě na území 

jednoho ze tří regionů Euregia Egrensis. 

Mládež ve věku od 11 do 14 let z bavorské, sasko-durynské a české části Euregia společně prožívá jeden 

prázdninový týden. Letní tábor mládeže slouží ke vzájemnému poznávání sousedů a navazování 

přátelských kontaktů mezi mladými lidmi v příhraničním trojúhelníku Bavorsko-Sasko/Durynsko-Čechy.  

Je to velmi důležité pro budoucí dobré sousedské vztahy v příhraničí. 

Asociace evropských příhraničních regionů (AEBR) byla založena v roce 1971 prvními příhraničními 

regiony, které po druhé světové válce zahájily přeshraniční spolupráci v Evropě s cílem posílit přeshraniční 

integraci občanů. Dnes má AEBR více než 100 členů z Evropské unie a celé Evropy. Od roku 2002 uděluje 

AEBR přeshraniční cenu "Sail of Papenburg" pro příhraniční a přeshraniční regiony, aby ocenila vynikající 

výsledky projektů přeshraniční spolupráce v oblasti kultury, hospodářství, institucionální spolupráce, 

životního prostředí a společnosti. Tématem letošního ročníku bylo "Mládež překonává hranice". Cílem 

ocenění je zviditelnit dobře fungující iniciativy a podpořit jejich napodobování v jiných příhraničních 

regionech. 

Autorem fotografie je Euregio Egrensis Sasko/Durynsko e.V. 

 

Česko-bavorská přeshraniční pracovní skupina se sešla v Bamberku 

Ve dnech 13. a 14. září 2022 se v Bamberku opět sešla Česko-bavorská pracovní skupina pro přeshraniční 

spolupráci organizovaná Ministerstvy pro zahraniční věci ČR a Bavorska. Dvoudenní zasedání zástupců 

českých a bavorských ministerstev, podnikatelských komor, regionálních uskupení a dalších aktérů se 

zaměřilo na klíčové impulzy z nedávného setkání předsedů vlád Petra Fialy a Markuse Södera  

a na zefektivnění své činnosti do budoucna. 

 

Tým tří jednatelství Euregia má radost z vyznamenání na společném setkání  
v české Plesné. Uprostřed Franziska Kunzmann z poradenské kanceláře 
bavorského sdružení, která vypracovala návrh na cenu s certifikátem AEBR. 



Česko-bavorská spolupráce v rámci přeshraniční pracovní skupiny se stabilně rozvíjí již mnoho let. Velmi 

široké jsou bilaterální aktivity v oblasti školství, je však třeba více posílit výuku jazyků na obou stranách 

hranice. Pro případ pandemie byla diskutována koordinace příslušných opatření, aby již nebyly narušeny 

přeshraniční kontakty. Další podpora bude zacílena na rozšíření projektů v oblasti vědy a výzkumu a mezi 

priority spolupráce bylo zařazeno společné využití vodíkových technologií. K dalším tématům patřilo 

budování 5G koridoru Praha-Mnichov, zlepšení česko-bavorské dopravní infrastruktury či regionální 

rozvoj. Jedním ze základních cílů je větší zapojení komunálních správ do česko-bavorské spolupráce. 

Členové pracovní skupiny se shodli na potřebě zefektivnit svou činnost a zůstat v pravidelném kontaktu. 

 

„Bavorsko-české týdny přátelství 2023“ prezentovány na zasedání Společného prezidia 

Na posledním zasedání Společného prezidia Euregio Egrensis představil Pablo Schindelmann z neziskové 

společnosti „Selb2023 gGmbH“ plány „Bavorsko-českých týdnů přátelství“ v nadcházejícím roce. Popsal 

projekt, který se vztahuje k rozhodnutí Bavorské rady ministrů z roku 2015, jako přeshraniční regionální 

slavnosti s velkým počtem akcí, setkání a interakcí do oblasti kultury, sportu, hudby atd.  Týdny přátelství, 

které budou trvat od května do srpna 2023, mají být impulsem pro udržitelné prohloubení sousedských 

vztahů a dlouhodobý společný regionální rozvoj.  

Pokud jde o regionální rozšíření kolem dvou sousedících měst Selb a Aš, která jsou v centru, pak je to 

hlavně území Euregio Egrensis se Smrčinami, Karlovarským krajem a Vogtlandem. Obce a organizace, 

které se chtějí připojit s nabídkami akcí v rámci Týdnů přátelství, se mohou přihlásit u obecně prospěšné 

společnosti „Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung und Durchführung der Bayerisch-Tschechischen 

Freundschaftswochen Selb2023 mbH“ (s. r. o. pro podporu a realizaci Bavorsko-českých týdnů přátelství 

Selb 2023) se sídlem v Selbu: www.selb23.de . 

 

Valná hromada Euregia Egrensis ve Weidenu: Ministr hostem, pocta pro Dr. Seelbinder   

Bavorský ministr financí a vlasti Albert Füracker na jednání Valné hromady bavorského pracovního 

sdružení Euregio Egrensis ve Weidenu i.d.Opf. zdůraznil význam přeshraniční spolupráce. „Rozvoj 

bavorských příhraničních regionů je pro Svobodný stát Bavorsko obzvláště důležitý. Euregio Egrensis je 

pro nás již mnoho let spolehlivým partnerem, který spojuje lidi přes hranice. Do budoucna chceme i nadále 

jednat bok po boku s regionálními aktéry v příhraničních oblastech a aktivně podporovat region. 

Prostřednictvím našich nových pokynů pro financování česko-bavorského příhraničního regionu 

podporujeme budoucí projekty ve venkovských oblastech".  

Zvláštní pocty se dostalo dlouholeté aktérce Euregia Dr. Birgit Seelbinder. Bavorský prezident Euregia 

Egrensis Peter Berek jmenoval svou předchůdkyni čestnou prezidentkou. Ministerský rada Matthias 

Herderich z řídícího orgánu na bavorském ministerstvu hospodářství představil účastníkům shromáždění 

nový program INTERREG Bavorsko-Česká republika. 

http://www.selb23.de/


 

 

Konstruktivní setkání v sousední zemi  

Oba zemští radové Euregia Egrensis Bavorsko Roland Grillmeier (Tirschenreuth) jako úřadující Společný 

prezident a Peter Berek (Wunsiedel) jako prezident bavorské pracovní skupiny Euregio Egrensis navázali 

v sousední zemi během jednoho dne rozmanité a konstruktivní kontakty. 

Zastávka č.1: Jednání s hejtmanem Rudolfem Špotákem v Plzni o aktuálních politických otázkách v česko-

bavorském příhraničním regionu. Účastníci setkání jednomyslně zdůraznili, že přeshraniční kontakty jsou 

velmi dobré, ale zejména po pandemii je třeba je dále rozvíjet. Diskutovalo se také o válce  

na Ukrajině a energetické krizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestná prezidentka se státním ministrem Albertem 
Fürackerem (po její levici) a zemskými rady Peterem 
Berekem (na foto vlevo)  a Rolandem Grillmeierem (vpravo) 

Zleva: zemský rada Peter Berek, ministerský rada Matthias 
Herderich, zemský rada Roland Grillmeier, víceprezident 
vlády Florian Luderschmid (Vládní úřad Horní Falc) 

Na pozvání hejtmana Plzeňského kraje (vlevo) se zemští radové Peter 
Berek a Roland Grillmeier zapisují do knihy hostů Plzeňského kraje. 

Vpravo: jednatel Euregia Egrensis Bavorsko Harald Ehm 

Autorem fotografií je Euregio Egrensis Bayern e.V. 



Zastávka č. 2: Recepce na německém 

velvyslanectví v Praze u příležitosti Dne 

německé jednoty, které se zúčastnili také  

velvyslanec Andreas Künne, český ministr 

zahraničí Jan Lipavský a bavorská ministryně  

pro evropské záležitosti Melanie Huml.  

V majestátním Lobkovickém paláci, sídle 

velvyslanectví, připomíná pamětní deska 

historický okamžik, kdy tehdejší německý 

ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher  

30. září 1989 po jednáních s NDR  

a Československem oznámil tisícům čekajících   

lidí z balkonu, že jim bylo dovoleno odejít  

do Spolkové republiky Německo.  

  Foto: Euregio Egrensis Bayern e.V.  

 

Zahájen výměnný školní rok 2022/23  

V rámci zahájení Bavorsko-českého výměnného školního roku 2022/23 přivítal koncem září prezident 

pracovního sdružení Euregio Egrensis v Bavorsku, zemský rada Peter Berek, na zemském úřadě  

ve Wunsiedelu české hostující studentky a studenty v novém školním roce. 

V tomto školním roce získá 16 studentek a studentů jednoroční stipendium Euregia Egrensis ke studiu       

na školách v Horních Frankách nebo severní Horní Falci, a dále také ve Wiesentheidu v Dolních Frankách. 

V rámci obsahového a regionálního rozšíření bude jeden ze studentů ze střední školy v Ostrově poprvé 

hostovat na odborné škole Berufliches Schulzentrum ve Forchheimu.  

Finanční podpora projektu je zajištěna z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, Bavorské 

státní kanceláře a – od tohoto školního roku – Nadace mezinárodní výměny mládeže v Bavorsku.  

Foto: Euregio Egrensis Bayern e.V. 

 

 

 

Zleva: zástupce jednatele Euregia Egrensis Bavorsko Alexander Dietz, 
zemští radové Peter Berek a Roland Grillmeier, jednatel Euregia 
Egrensis Bavorsko Herald Ehm 



     
 

Nové programové období INTERREG 2021-2027 oficiálně zahájeno  

Dotační program INTERREG Bavorsko-Česká republika 2021-2027 byl oficiálně zahájen 22. 9. 2022  

ve Furth im Wald. Na akci představily strukturu programu a pravidla způsobilosti řídící orgán programu 

INTERREG – bavorské ministerstvo hospodářství – a ministerstvo pro místní rozvoj ČR (tzv. Národní orgán). 

Spektrum témat, na něž se vztahuje pět priorit financování, sahá od výzkumu a přenosu znalostí,  

přes přizpůsobení se změně klimatu, vzdělávání, kulturu a udržitelný cestovní ruch až po lepší správu 

programu INTERREG (přeshraniční spolupráce, budování sítí). Pro celý česko-bavorský příhraniční region 

jsou k dispozici finanční prostředky z ERDF ve výši 99 milionů eur. 

Již několik dní lze žádosti o velké projekty podávat prostřednictvím nového portálu JEMS (Joint Electronic 

Monitoringsystem). Přístup je přes domovskou stránku programu www.by-cz.eu . Uzávěrka příjmu žádostí 

v 1.výzvě je 14. prosince 2022. O předložených projektech rozhodne Monitorovací výbor pravděpodobně 

v dubnu nebo v květnu 2023. Členem Monitorovacího výboru bude opět i Euregio Egrensis.  

Dotační sazba u velkých a malých projektů bude činit 80 %.  

Budoucí Fond malých projektů má kromě klasických setkávacích projektů (people-to-people) umožnit také 

projekty v oblasti turismu a vzdělávání s menšími investicemi. V porovnání s předchozím postupem se  

u malých projektů změnila administrace fondů a byl zaveden princip vedoucího partnera. Každý jednotlivý 

malý projekt bude také mít bavorský a český finanční plán. To znamená, že již nebudou existovat 

samostatné žádosti za bavorskou a českou část.  

Zatímco dříve byla administrace prováděna odděleně kancelářemi Euregio v Bavorsku a v Čechách a fond 

měl také bavorský a český rozpočet, FMP bude v budoucnu spravován pouze jednou právnickou osobou. 

Se zahájením nového Fondu malých projektů se dle aktuálního stavu počítá koncem 1. poloviny roku 2023. 

Euregio Egrensis se bude ucházet o správu Fondu malých projektů (dříve Dispoziční fond).  

 

 

Zajímavosti z česko-německého příhraničí 

 

Land and art setkání – festival Königsmühle 2022 

I letos na konci léta 26. – 28. 8. 2022 se uskutečnilo setkání v srdci Krušných hor, v zaniklé osadě 

Königsmühle. A to nejen v samém údolí, ale také v celém Krušnohoří. Letos ve znamení „Hledání 

rovnováhy“. 

Do programu byly zařazeny přednášky a workshopy, ukázky terapeutických a koučinkových metod, pestrá 

nabídka aktivit pro děti, landartová dílnička, broušení kamenů, koncerty, relaxační hudba, joga. 

Samozřejmostí byla přehlídka špičky českého a německého landartu. Studenti multimédií představili první 

várku děl, kterou v rámci výuky vytváří pro Krušné hory. Účastníci se dozvěděli i leccos o Krušných horách 

(vznik CHKO). Akce byla podpořena z Česko-německého fondu budoucnosti a dalších finančních zdrojů.        

http://www.by-cz.eu/


15. ročník Česko-bavorské noci s hudbou a pivem 

Dva hostince, jeden sál, šest kapel a několik set hostů. 

Weiding je ráj hostinců a oslav par excellence. Nejmenší obec v okrese Cham to opět dokázala  

při 15. ročníku Česko-bavorské noci s hudbou a pivem pořádané spolkem Bavaria Bohemia e.V. 

V sobotu 10. 9. 2022 se od návštěvy Weidingu navzdory deštivému počasí nenechalo odradit určitě více 

než dvě stě hostů. Ti přijeli z obou zemí nejen kvůli pochoutkám, kterými je Weiding známý, ale hlavně 

kvůli šesti kapelám, které tu v sobotu hrály. V Domově mládeže v sále s širokým jevištěm vystupovaly 

české i německé kapely. 

Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti v rámci projektu „Kultura bez hranic – setkávání 

Čechy a Bavorsko“ pokračuje Centrum Bavaria Bohemia v tradici a každoročně spojuje Čechy a Bavory  

u hospodského stolu, aby společně strávili zábavný večer s přáteli. 

 

13. ročník vzpomínkové poutě z Klenčí do Furth im Wald 

Motto „Společně za dobré sousedství“ stojí v centru této každoroční události, jejímž cílem je prohloubení 

přátelství a porozumění mezi občany Furthu a Klenčí pod Čerchovem, ale i všech ostatních, kteří dorazí. 

Pořadatelem akce, která se uskutečnila již po třinácté dne 17. 9. 2022, je Kruh přátel česko-německého 

porozumění, za podpory Klubu českých turistů z Domažlic, Lesního spolku Furth im Wald a klubu Přátel 

přírody, Furth im Wald. 

Trať vede z Klenčí asi 18 km nádhernou nedotčenou krajinou přes vesnici Pec, kde se nachází krásná 

kaplička sv. Prokopa, dále přes Köglerovo zastavení. Čeští přátelé nazvali tradiční zastávku uprostřed trasy 

podle zakladatele této vzpomínkové poutě, občana Furthu, Oskara Köglera. Na tomto místě  

na poutníky čekalo občerstvení doprovázené chodskou živou hudbou. Následně pouť pokračovala  

přes lesy a louky do Brodu (Furth im Wald). Studenti gymnázia v Domažlicích a v Regensburgu výtvarně 

zpodobnili scény z tohoto historického putování podél trasy. 

 

Němci vyznamenali pracovnici chebské radnice, cena poprvé překročila hranice 

Německé město Waldsassen slavnostně ocenilo významné osobnosti. Až dosud k vyznamenaným patřili 

výhradně tamní obyvatelé, letos poprvé stříbrný odznak putoval do jiného města a dokonce  

i do jiného státu. Z Waldsassenu jej přivezla do Chebu vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu 

chebské radnice Marcela Brabačová, která zároveň pracuje na postu předsedkyně správní rady Nadačního 

fondu Historický Cheb. 

Starosta Waldsassenu Bernd Sommer paní Brabačové 

poděkoval a vysoce vyzdvihl její práci. 

Nezapomenutelný je podle něj Brabačové projekt  

950 tváří a osudů z Chebu, v němž byli  

o vzpomínky požádáni i bývalí němečtí občané města. 

Vydáním dvojjazyčné knihy Cheb-Waldsassen v roce 

2020 podpořila dobré sousedské vztahy. Evropské 

centrum historických krovů a tesařství, vznikající  

v Chebu za spolupráce německých tesařských spolků,  

je dalším z projektů, na kterých má významný podíl. p. Brabačová uprostřed, p. Juba po její pravici 

https://www.bbkult.net/cz/prispevky/aktualne/104983-vzpominkova-pout-z-klenci-do-furth-im-wald/


Stříbrný čestný odznak město udělilo také Güntheru Jubovi. Pedagog Günther Juba, bývalý dlouholetý 

ředitel školy ve Waldsassenu, viděl pád železné opony nejen jako osvobození, ale také jako velkou 

příležitost pro Cheb a Waldsassen, aby se tato  dvě města posunula z „okraje světa“ do středu Evropy.  

Z prvních setkání s občany Chebu brzy vznikla přátelství a společná touha  

po dobrých sousedských vztazích. Již od roku 1995 uzavřela jeho škola partnerství se školou  

ve Františkových Lázních. Založil rovněž česko-německý kulatý stůl „Ahoj sousedé! – Hallo Nachbar!“. 

Chebští jej ocenili začátkem tohoto roku. Vyzdvihli, že se při osobních setkáních snažil odbourávat 

vzájemné předsudky. Rovněž připomněli, že začal pravidelně informovat čtenáře novin Der neue Tag  

o dění v Chebu, seznamoval je s památkami města a prezentoval jim významné historické události.    
(Fotografii poskytla p. Brabačová) 

 

Štola Johannes měla letos rekordní návštěvnost   

Štola Johannes u Božího Daru ukončila 30. září 2022 sezónu. Hornická památka letos po dvou sezónách 

omezených koronavirem zaznamenala podle čísel rekordní návštěvnost. Zatímco v roce 2020 bylo 2200 

návštěvníků a v roce 2021 o 200 více, letos štola přilákala téměř 3000 hostů.  

Do historického dolu z 16. století nedaleko hranic se vrátili i turisté z Německa. Oblíbená cyklostezka  

z Božího Daru do Saského Rittersgrünu vede kolem vjezdu do tunelu. V letošním roce vítala návštěvníky 

novinka v podobě 16 postaviček skřítka Důlníčka, který jim ukazoval cestu z Božího Daru po Stříbrné stezce 

až ke vstupu do historického důlního díla ze 16. století na Zlatém Kopci, německy Kaffenbergu. 

 

 

Tip na výlet 

 

Navštivte pozůstatky historie v Podhradí  

Podhradí na Chebsku leží v ašském výběžku nedaleko hranic s Německem. Před druhou světovou 

válkou bylo samostatnou obcí, poté tvořilo jednotnou obec spolu s vesnicemi Doubrava a Kopaniny. 

Roku 1975 bylo připojeno k Aši. V roce 1990 se ale stalo opět samostatnou obcí, kde dnes žije  

pouhých 197 obyvatel. 

Kromě krásné okolní přírody se pyšní také bohatou historií. Už ve 13. století tu stával románsko -

gotický hrad, který později nahradilo hned několik zámků významného šlechtického rodu 

Zedtwitzů. Z kdysi rozsáhlého panství se do dnešních dnů 

dochovala jen hradní věž.  

V minulosti bylo na území obce vystavěno celkem pět zámků. První 

vyhořel a na jeho základech a v horní části byly postaveny dva 

zámky. Na druhé straně obce byl Nový zámek a v  odlehlejší části 

zámek Sorg. Na místě zámků zbyly už jen ruiny a přes dvě desítky 

metrů vysoká věž, která je nejstarší stavbou Ašska. Její vrchol  

nabízí nezapomenutelný výhled na okolní krajinu. Rekonstrukce 

začala v roce 2015 a už na podzim 2018 byla věž zpřístupněna  

pro první návštěvníky. Věž je 22 metrů vysoká, stojí na  29,5 metrů 

vysokém ostrohu, obvod je 19,2 metru. 



Věž není volně přístupná, je třeba si vypůjčit klíče. V pracovních dnech do 17 hodin na obecním 
úřadě, během víkendu do 15 hodin u paní starostky, po 15. hodině v  místní restauraci. Věž bude 
v letošním roce otevřena do konce listopadu, v příštím roce od jara 2023, podle stavu počasí. 

K výstupu na  věž je doporučena kvalitní obuv a lepší fyzička      . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakty:   www.euregio-egrensis.cz 

 

Ing. Lubomír Kovář  Tel.: +420 603 516 159 

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

 

Ing. Olga Křížová   Tel.: +420 605 282 898 

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

 

Ing. Roman Stratil  Tel.: +420 605 243 412 

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

 

Bc. Hana Rovenská  Tel.: +420 773 407 176 

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