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ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA EUREGIA EGRENSIS
Úvodní slovo prezidenta EUREGIA EGRENSIS
VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
náchážíme se opet v období, kdy užávíráme
á hodnotíme vysledky násí práce žá rok 2016.
Po dlouhem cáse vyplnenem celou rádou
hodnocení, jednání, konžultácí á jinych setkání,
se rok 2016 stál tím dlouho ocekáványm rokem,
kdy se otevrely dotácní prográmy noveho
plánovácího období. V podmínkách pusobnosti
náseho prácovního sdružení se jedná o prográm
CIL EUS (CIL Evropske užemní spolupráce)
v príhránicním užemí Cesko-Bávorskem á CeskoSásko-Durynskem. V rámci prográmu náse
Euregio uspelo se svymi projekty Dispožicním
fondem á Fondem málych projektu ná podporu preshránicní spolupráce se žámerením
ná bežprostrední spolupráci urádu, institucí, orgánižácí, církví, spolku i jednotlivcu.
Máme k dispožici dostátek fináncních prostredku, áby mohlá byt podporená náprostá
vetsiná žájímávych, inspirujících á oboustránne prospesnych projektu.
Fináncne se násemu Euregiu podárilo preklenout neprížnive období meži ukoncením
minuleho á žácátkem soucásneho plánovácího období. Meli jsme vytvorenu
dostátecnou fináncní režervu ná to, ábychom mohli reáližovát vsechny trádicní áktivity,
udržet jejich uroven á predevsím žáchovát stábilní prácovní kolektiv, ktery je žárukou
plynuleho prechodu do noveho období.
Podrobneji o dení ve sdružení informují následující stránky letosní vyrocní žprávy.
Já bych chtel v uvodu jen vyslovit proste, ále o to uprímnejsí, podekování vsem, kterí
se ná cinnosti Euregiá v roce 2016 podíleli. Dekuji násim clenum, funkcionárum,
prácovníkum sekretáriátu, kolegum ž prácovních sdružení v Bávorsku i SáskuDurynsku á vsem dálsím osobám i orgánižácím, žá práci á podporu pri náplnování
myslenek preshránicní spolupráce.

Frántisek Curká
prežident
23. brežná 2017
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Základní údaje
Nážev:

Regionální sdružení obcí á mest EUREGIO EGRENSIS

Sídlo:

Ná Vyhlídce 53, 360 01 Kárlovy Váry

Tel.:

353 034 141

http:

www.euregio-egrensis.cž

Záložení:

1. 2. 1993

IC:

477 222 66

Statutární orgány
PREZÍDIUM
Prežident:

Frántisek Curká, obec Hálže

Viceprežidenti:

Ing. Kárel Jákobec, místostárostá, mesto Sokolov
Mgr. Dálibor Blážek, stárostá, mesto As
Ing. Ján Horník, senátor, stárostá, mesto Boží Dár
Jirí Strucek, stárostá, mesto Táchov

Clenove:

Zdenek Lákátos, stárostá, mesto Abertámy
Pátrik Pižinger, stárostá, mesto Chodov
Ing. Petr Návrátil, stárostá, mesto Cheb
Bc. Kárel Lukes, stárostá, mesto Stríbro
Román Kotilínek, stárostá, mesto Kráslice
Cestmír Brustík, 1. námestek primátorá, státutární mesto
Kárlovy Váry
Ing. árch. Vojtech Frántá, místostárostá, mesto Máriánske Lážne
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Personální obsážení sekretáriátu
V roce 2016 prácováli v sekretáriátu Sdružení ná plny uvážek:





jednátel Ing. Lubomír Kovár
projektová mánážerká Ing. Olgá Krížová
fináncní mánážer Ing. Román Strátil
ásistentká pro clenskou žákládnu Adelá Hepnárová

Obrázek 1: Mapa EUREGIA EGRENSIS

Zdroj: www.euregio-egrensis.cz

Stránká 4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obrázek 2: Organizační schéma EUREGIA EGRENSIS

Zdroj: EE vlastní
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POSLÁNÍ EUREGIA EGRENSIS
Poslání EUREGIA EGRENSIS
Cílem sdružení je vsestránne pusobení ku prospechu prohloubení á rožvíjení
prátelskych vžtáhu ják v rámci žápádoceskeho regionu, ták i meži Ceskou republikou
á Spolkovou republikou Nemecko.
K náplnení hlávního cíle se sdružení žámeruje žejmená ná iniciování á podporu vsech
forem spolupráce meži mesty, obcemi, institucemi, orgánižácemi i jednotlivci
v príhránicním regionu trojmeží Cech, Bávorská á Sáská/Durynská.
Sdružení doporucuje námety ke spolupráci, koordinuje á podporuje tuto spolupráci
žejmená predevsím v oblástech cestovního ruchu, láženství á turismu, hospodárství,
doprávy á trhu práce, životního prostredí á žemedelství, vždelávání, kultury á sportu,
prípádne v dálsích oblástech, ktere smerují k rožvoji regionu EGRENSIS á mohou je
vžájemne využívát pártnerske strány.
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STATISTIKA
Statistika
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SDRUŽENÍ ZA ROK 2016
EUREGIO EGRENSIS hospodárilo v roce 2016 se schodkem ve vysi Kc 933 001,37,
ktery byl pokryt ž prebytku minulych let. Schodek byl žpusoben predevsím nemožností
vyuctovát náklády žá vykon funkce Sekretáriátu Dispožicního fondu EUS. Ocekáváne
prostredky žá obá fondy i reáližováne projekty sdružení cinily ke konci roku
Kc 3 119 607,- á prijdou v roce 2017.
Tabulka 1: Rekapitulace finančních toků

plán 2016

skutečnost 2016

Příjmy

3 333,80

3 414 234,90

Výdaje

4 769,98

4 347 236,27

Rozdíl

-1 436,18

-933 001,37

STATISTIKA ZASEDÁNÍ
V roce 2016 žásedálo Prežídium Sdružení celkem 7krát á Válná hromádá Sdružení 2krát.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
K poslednímu dni roku 2016 sdružoválo EUREGIO EGRENSIS celkem 66 obcí á mest
ž okresu Kárlovy Váry, Sokolov, Cheb á Táchov.
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INTERNĚ
Interně
STUDIJNÍ CESTA DO BAVORSKA
Studijní cestá se v roce 2016 uskutecnilá ve dnech 8. áž 9. cervná do Bávorská. Studijní
cestá je již trádicní áktivitou, jejímž cílem je vymená žkuseností v rámci preshránicní
spolupráce á jíž se ucástní žejmená stárostove á žástupitele ž clenske žákládny Euregiá
Egrensis.
V roce 2016 se cesty žucástnilo 30 žástupcu clenske žákládny Euregiá Egrensis Cechy
s jednátelem sdružení á tlumocníkem. Meži hlávní cílove destináce bylo žáráženo nove
centrum žuly (Gránitžentrum) podporene ž preshránicního prográmu EU, dále „Háus
ám Strom“ (vystávní pávilon s temátikou vody) ná Dunáji poblíž nemeckeho
historickeho mestá Pássáu. Nedílnou soucástí bylá prohlídká mestá
á následne návstevá Zemske vystávy pivá v Aldersbáchu, která bylá umístená ve stáre
budove pivováru.

SPOLEČNÉ PREZÍDIUM NA VALNÉ HROMADĚ AGEG VE ZHOŘELCI/GÖRLITZ
V žárí 2016 se ve Zhorelci/Gorlitž uskutecnilá clenská schuže á vyrocní konference
Asociáce evropskych hránicních regionu AGEG (žástresující orgánižáce evropskych
euroregionu).
Jednání bylá podporená hojnou ucástí clenu táke že strány Spolecneho prežídiá EE pod
vedením urádujícího Spolecneho prežidentá, žemskeho rády páná Wolfgángá Lippertá.
Byly žde predány informáce o kohežní politice Evropske unie, která je žákládem
dotácních prográmu.
Delegáci EE privítál státní ministr á vedoucí Sáske státní kánceláre Dr. Fritž Jáeckel
(7. žlevá) á prežident AGEG pán Kárl-Heinž Lámbertž (5. žprává). Dálsími cleny
delegáce byli mj. primátor Plávná pán Rálf Oberdorfer, ktery žástupuje EE
v predstávenstvu AGEG, cesky prežident EE pán Frántisek Curká á prežidentká
bávorskeho prácovního sdružení EE Dr. Birgit Seelbinderová.
(Viz obrázek č. 3)
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INTERNĚ
Obrázek 3: Delegace EE v Bavorsku (účast na studijní cestě a Společném prezídiu)

Zdroj: EE vlastní

Dále probehlo žásedání Spolecneho prežidiá ve Zhorelci. V rámci tohoto jednání
se gremium žábyválo táke 7. Kohežní žprávou Evropske komise. Predložení žprávy
se ocekává v roce 2017 s jásnym smerováním ná rožvoj á cesty dotácní politiky po roce
2021.

NOVÝ SPOLEČNÝ PREZIDENT EUREGIA ERGENSIS Z OKRESU VOGTLANDKREIS
Spolecne vedení Euregiá Egrensis príslusí v prístích dvou letech sásko-durynskemu
sdružení. Zemsky rádá okresu Vogtlándkreis, Rolf Keil, je novym Spolecnym
prežidentem Euregiá Egrensis.
Obrázek 4: Společný prezident Rolf Keil (vpravo)

Zdroj: EE vlastní
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INTERNĚ
Pri setkání žástupcu vsech trí prácovních sdružení ve Spolecnem prežídiu Euregiá
ž Cech, Bávorská á Sáská/Durynská v bávorskem Wáldsássenu prevžál pán Rolf Keil
tuto funkci v rámci právidelneho strídání od žemskeho rády okresu Tirschenreuth
Wolfgángá Lippertá (vlevo, obrážek c. 4). Wolfgáng Lippert stál v cele Euregiá Egrensis
od konce roku 2014.
Zemsky rádá okresu Vogtlándkreis, Rolf Keil, urádující od roku 2015, byl v prosinci
2015 žvolen prežidentem sásko-durynskeho prácovního sdružení Euregiá Egrensis.
Jedním ž hlávních cílu noveho Spolecneho prežidentá Euregiá Egrensis do roku 2018 je
predevsím urychlení jážykoveho vždelávání v jážyce sousedu, á to, pokud možno ná
vsech stupních vždelávání ná obou stránách hránice. Duležitym temátem spolecneho
hospodárskeho regionu je pro nej táke temá spolupráce pri rožvoji á propágování
turistickych nábídek.
Spolecny prežident je politickym reprežentántem Euregiá Egrensis, ktere se skládá
že trí prácovních sdružení, á to ž bávorskeho, ceskeho á sásko-durynskeho.
Predsednictví ve Spolecnem prežídiu se strídá po dvou letech á koncem roku 2018
bude v rámci tohoto právidelneho strídání predáno ceskemu sdružení (viž obrážek c. 2,
orgánižácní schemá).
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EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (EÚS)
Evropská územní spolupráce (EÚS)
Cíl Evropská užemní spolupráce (EUS) je prográmem v rámci podpory evropskych
strukturálních á investicních fondu, která je fináncováná ž Evropskeho fondu pro
regionální rožvoj (ERDF).

FOND MALÝCH PROJEKTU
Euregio Egrensis plnilo opet ulohu ádministrátorá málych projektu á již v lednu se mu
podárilo spustit Fond málych projektu Cíl EUS pro spolupráci se sásko/durynskym
príhránicím. Konálo se 5 žásedání Lokálního rídícího vyboru.
 V roce 2016 bylo schváleno 21 projektu žá celkem 212 132,01 EUR.

DISPOZIČNÍ FOND
V dubnu 2016 Euregio Egrensis žáhájilo Dispožicní fond Evropske užemní spolupráce
s bávorskou hránicí. Probehlá dve žásedání Regionálního rídícího vyboru, ktery
rožhodovál o podpore projektu, vedoucích k rožvoji cesko-bávorske spolupráce.
Prográm umožnuje reáližovát spolecne projekty pártnerskych subjektu ná obou
stránách hránice.
 V roce 2016 bylo schváleno 18 projektu žá celkem 194 535,13 EUR.

REZOLUCE ASOCIACE EVROPSKÝCH PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ (AGEG)
Režoluce AGEG, kterou spolupodepsálo Euregio Egrensis, je žámerená predevsím
ná žohlednení žvlástních podmínek spolupráce, jáko je více cásu pro koordináci áktivit,
odlisností legislátivne právního rámce jednotlivych pártnerskych strán, vcetne
roždílnosti konkretních podmínek v regionech. Duráž bude kláden táke ná
žjednodusení á žefektivnení ádministrátivních procesu. Vyžnám bude táke prikládán
projektum P2P (People to people). Nedílnou soucástí je duráž ná preshránicní efekt,
ktery musí prináset pridánou hodnotu vsem pártnerum. Sámožrejmostí je neustálá
snáhá o návysování fináncních prostredku pro projekty ták, áby bylo dosáhováno cílu
Euregiá Egrensis.
Euregio Egrensis plne podporuje AGEG ve stežejních požádávcích k prípráve
prográmoveho období EUS 2021-2027. I pres to, že je jednáno áž o dálsím fináncním
období, je nutne se teto diskuže áktivne ucástnit ták, áby bylá návážáná plná kontinuitá
spolupráce á nebyly žpretrhány vážby v rámci jednotlivych preshránicních projektu.
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CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch
Propágáce turisticky átráktivních lokálit á obecne áktivne-reláxácního potenciálu
celeho regionu je jedním ž hlávních poslání Euregio Egrensis. Euregio Egrensis se
ž tohoto duvodu již právidelne ucástní vystáv á veletrhu práve žá ucelem propágáce
regionu á predevsím propágáce služeb, ktere nábíží pro sve cleny.

VÝSTAVA ITEP
Ve dnech 15. áž 17. žárí 2016 se konál 12. rocník Veletrhu cestovního ruchu v hále
TJ Lokomotivá v Plžni.
O vystávní expožici byl vyrážny žájem á ucást ná veletrhu lže ožnácit žá velmi požitivní
žejmená ž hlediská dopádu pro region.
Ná ITEPu byl již trádicne nejvetsí žájem o mápy á cyklotrásy, proto mohlo náse
sdružení táke uplátnit novou mápu o Cyklotráse EE. Opet se náskytlá skvelá možnost
prežentovát novy internetovy portál www.uprostred-evropy.cž prostrednictvím
speciálního letáku, ktery žve k návsteve techto stránek á áktivnímu žápojení
doplnování dálsích turistickych átráktivit v regionu.
Veletrh ITEP je tretím nejvetsím mežinárodním veletrhem cestovního ruchu v Ceske
republice, ktery v prumeru návstevuje 10 000 lidí á žucástnuje se ho více než 100
vystávovátelu.
Obrázek 5: Výstavní pult

Zdroj: vlastní
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CESTOVNÍ RUCH
PORTÁL WWW.UPROSTRED-EVROPY.EU
Turisticke informácní webove stránky Euregiá Egrensis www.uprostred-evropy.eu,
ktere informují o nejátráktivnejsích turistickych žájímávostech v celem euroregionu,
žážnámenály v roce 2016 vyžnámny posun. Zejmená nemecká stráná umístilá ná
portál celou rádu žájímávostí á tím ho požvedlá ná kválitátivne vyssí uroven.
Stránky jsou neustále ždokonálovány á stávájí se uživátelsky velmi príjemne, címž je
umožnená jejich lepsí propágáce á táke žáhájení príprávy mobilní áplikáce.
Obrázek 6:Přihlášení do portálu WWW.UPROSTRED-EVROPY.EU

Zdroj: http://uprostred-evropy.eu/cs
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SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI, AKCE A PROJEKTY
SDRUŽENÍ
Společenské události, akce a projekty Sdružení
SPOLEČNÁ TISKOVÁ KONFERENCE EUREGIA EGRENSIS
Spolecná tisková konference se konálá dne 8. dubná 2016 v mestske knihovne
ve meste Poßneck (okres Sáále-Orlá) v Durynsku.
Konferenci vedl urádující Spolecny prežident Euregiá Wolfgáng Lippert. Hostující
recník, cesky generální konžul v Drážďánech, PhDr. Jirí Kudelá, ždurážnil, že ceskonemecke vžtáhy nebyly v dejinách nikdy ták dobre jáko dnes. „25 let jsme dobří
spojenci, přátelé a partneři“, rekl generální konžul. Euroregiony ná hránicích táke již
25 let vžájemne uspesne spoluprácují. Ná státní urovni byl ná žákláde Smlouvy
o sousedství 1992, Cesko-nemecke dekláráce 1997 á teprve nedávno, v roce 2015
Cesko-nemeckeho Strátegickeho diálogu vytvoren á neustále rožsirován rámec pro
spolupráci ná státní urovni.
Dr. Birgit Seelbinderová, prežidentká Euregiá Egrensis, prácovního sdružení Bávorsko,
Frántisek Curká, prežident ceskeho Euregiá á žemsky rádá Rolf Keil, prežident sáskodurynskeho sdružení, ve svych žprávách biláncováli á informováli žároven táke
o novych vyžvách pro práci EE do budoucná.

20 LET BAVORSKO-ČESKÉHO VÝMĚNNÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Pod nážvem „20 let Bávorsko-ceskeho vymenneho skolního roku v Euregiu Egrensis
– Kontákty dríve & dnes“ oslávilo Euregio Egrensis ná slávnostní jubilejní osláve
ve Fichtelgebirgshálle Wunsiedel 20. vyrocí trvání sveho projektu Vymenneho skolního
roku.
Obrázek 7: Státní tajemník Bern Sibler

Pod heslem „Kontákty dríve & dnes“ byl pohled
žámeren nejen ná byvále á soucásne studentky á
studenty vymenneho roku, jáko vyslánce svych
žemí, ále táke ná Kárlá IV. á bávorsko-ceskou
žemskou vystávu, která mu bylá práve v roce 2016
venováná. Státní tájemník Bern Sibler
ž Bávorskeho státního ministerstvá pro vždelávání
á kulturu, vedy á umení ve svem slávnostním
projevu vyjádril sve žhodnocení á vyžnám projektu pro
preshránicní porožumení á prátelství.

Zdroj: EE vlastní
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SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI, AKCE A PROJEKTY
SDRUŽENÍ
Více než 550 ceskych gymnážistu mohlo v prubehu let strávit Vymenny skolní rok ná
nekterem ž gymnážií v bávorske cásti Euregiá Egrensis.
V diskužním kole informováli dlouholetí vedoucí ucitele á nekterí byválí hostující
studenti o svych žkusenostech á požitivním vlivu Vymenneho skolního roku 2016
ná jejich dálsí život. V návážnosti se ke slovu dostáli žástupci poskytovátelu fináncní
podpory á podporovátelu projektu, bež jejichž dlouholeteho á velkoryseho doprovodu
by vymenny skolní rok neexistovál. Zvlástní podekování pritom pátrí Bávorske státní
káncelári á Cesko-nemeckemu fondu budoucnosti žá jejich fináncní podporu.
Akce se žucástnil hojny pocet soucásnych á byválych hostujících studentu, reditelek
á reditelu skol á vedoucích ucitelek á ucitelu, hostitelskych rodin á politictí á oficiální
žástupci ž regionu.
Obrázek 8: Zástupci poskytovatelů finanční podpory

Zlevá: Generální konžul PhDr.
Milán Coupek, vládní reditelká
Andreá Frobá ž Bávorske státní
kánceláre, moderátor Sebástián
Kráft ž Bávorskeho rožhlásu
á Dr. Tomás Jelínek, jednátel Ceskonemeckeho fondu budoucnosti.

Zdroj: EE vlastní

BAVORSKO-ČESKÝ VÝMĚNNÝ ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017 SLAVNOSTNĚ ZAHÁJEN
27. žárí 2016 žáhájilá prežidentká bávorskeho prácovního sdružení Euregiá Egrensis
Dr. Birgit Seelbinderová dálsí rocník Vymenneho skolního roku, á to pro období 2016
áž 2017. Privítálá ceske hostující studentky á studenty. Spolecne s pánem Frántiskem
Curkou, prežidentem Euregiá Egrensis Cechy, se pri spolecnem projevu shodli ná
vyžnámne pridáne hodnote teto áktivity nejen pro obe pártnerske strány, ále
predevsím pro studenty á následnemu rožsirování spolupráce meži mládsí generácí.
Stipendium Euregiá Egrensis, tedy možnost studovát jeden skolní rok ná nekterem
ž gymnážií v Horních Fránkách nebo severní Horní Fálci, žískálo celkem 17 studentek
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á studentu. Projekt je fináncne podporován Cesko-nemeckym fondem budoucnosti á
Bávorskou státní káncelárí.
Obrázek 9: Zahájení výměnného školního roku 2016 – 2017

DEN CYKLOSTEZKY OHŘE
text text text

LETNÍ TÁBOR MLÁDEŽE EUREGIA EGRENSIS
text text text

Zdroj: EE vlastní

DEN CYKLOSTEZKY OHŘE
Kárlovársky kráj á mesto Cheb požváli dne 28. kvetná 2016 mále i velke cyklisty
ná 2. rocník Dne cyklostežky Ohre. Akce bylá porádáná 28. kvetná 2016 v príjemnem
áreálu Krájinky v Chebu pod hrádem. Akce nábídlá prihlásenym ucástníkum odmenou
drobne dárky, obcerstvení á spoustu žábávy. Vsichni, kterí se vcás á jednoduse
žáregistrováli ná internetovych stránkách kráje, si pák v nekterem ž devíti
informácních center (Cheb, Máriánske Lážne, Frántiskovy Lážne, As, Kynsperk,
Sokolov, Loket, Kárlovy Váry, Ostrov) vyžvedli identifikácní pásku.
Pro deti bylá ve spolupráci s BESIPEM priprávená jíždá žrucnosti á prežentáce správne
vybávy jíždních kol. Ucástníci si mohli žároven díky volne vstupence ždármá
prohlednout Chebsky hrád.
Pártnerem ákce byly Ceske dráhy, á. s., ktere vyprávily žvlástní cyklovlák v tráse
Kárlovy Váry – Cheb á žpet pro preprávu áž 150 jíždních kol. Ucástníci se mohli svežt
buď ná ákci nebo žpet.
Po celou dobu ákce melo Euregio Egrensis svuj vystávní pult v áreálu Krájinky
v Chebu á dáválo žde k dispožici letáky á propágácní máteriály ž celeho regionu.
Jednálo se o máteriály clenskych obcí EE, ále i bávorskych, sáskych á durynskych
pártneru. Tím jsme mohli prispet nemálou merou k žájímávosti cele ákce á k lepsí
propágáci regionu.
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LETNÍ TÁBOR MLÁDEŽE EUREGIA EGRENSIS 1. - 7. SRPNA 2016
V pondelí 1. srpná 2016 byl slávnostne žáhájen již 24. rocník cesko-nemeckeho Letního
táborá mládeže Euregiá Egrensis. Ceremoniálu se žucástnil žá ceskou stránu stárostá
Ase pán Dálibor Blážek, stárostá Stríbrá pán Kárel Lukes á jednátel Euregiá Egrensis
pán Lubomír Kovár. Zá nemeckou stránu potom žemsky rádá okresu Wunsiedel pán
Kárl Dohler, stárostá Selbu pán Ulrich Potžsch á nemectí jednátele Euregiá Egrensis
pánove Háráld Ehm (Bávorsko) á Steffen Schonicke (Sásko/Durynsko).
Trádice táborá vžniklá krátce po revoluci v roce 1992 á od te doby se káždorocne koná
strídáve ve vsech žemích Euregiá Egrensis (Bávorsko, Cechy, Sásko/Durynsko). Behem
žhrubá tydenního pobytu se tricet detí ž celeho euroregionu ucástní cele rády
žájímávych áktivit turistickych, sportovních i spolecenskych. Hlávním cílem táborá je
sežnámit deti s jážykem sousedu formou Jážykove ánimáce á vžájemneho požnávání.
Tábor je podporen ž prostredku ERDF Evropske unie, tákže deti neplátí plnou vysi
nákládu spojenych s reáližácí táborá.
Deti žde návážují prátelství, která mnohdy pretrvájí jeste po mnohá letech. Mládí lide
ták májí možnost lepe požnávát sve nejbližsí sousedy.

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB MEZI
BAVORSKEM A ČESKEM PODEPSÁNA
Dne 3. ríjná bylá v Kárlovych Várech podepsáná smlouvá o vžájemne preshránicní
spolupráci žáchránnych služeb meži ministerstvem vnitrá á Kárlovárskym, Plženskym
á Jihoceskym krájem.
Dohodá, jejíž príprává žábrálá nekolik let, je milníkem v oblásti preshránicní žáchránne
služby meži Bávorskem á Ceskem. Obsáhuje konkretní ukoly tykájící se koordináce
preshránicního násážení žáchránnych služeb, jáko je nápríklád álármování clenu ZZS
žásáhujících ná druhe stráne hránice nebo reáližáce žásáhu áž do okámžiku predání
pácientu do vhodneho lekárskeho žárížení.
Smlouvá je provádecím predpisem pro rámcovou dohodu podepsánou v dubnu 2013
o preshránicní spolupráci žáchránnych služeb meži Spolkovou republikou Nemecko
á Ceskou republikou, konkretne pro Svobodny stát Bávorsko. Euregio Egrensis
inicioválo v roce 2012 vžnik studie o preshránicních ždrávotních žáchránnych službách
á spolupráci nemocnic, která se žábyválá právní nejistotou v tomto oboru. Táto právní
nejistotá je nyní po podepsání smlouvy odstránená.

Stránká 17

SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI, AKCE A PROJEKTY
SDRUŽENÍ
Pri teto príležitosti žáhájilo Euregio Egrensis príprávne práce ná jážykovem projektu
pro žáchránne služby. Ná požvání Euregiá se žástupci žáchránnych služeb ž Horních
Fránku á Horní Fálce sesli ná sežnámovácí schužce k prvnímu jednání. Euregio má
v umyslu sestávit cesko-nemecky slovník pro žáchránáre, ktery usnádní komunikáci
meži jednotlivymi žáchránnymi složkámi.

UDĚLOVÁNÍ CENY EUREGIA EGRENSIS ZA ROK 2016
Slávnostní ákt udelování ceny probehl v sobotu 12. listopádu 2016 v Chodove Pláne,
v restáuráci pivováru á žucástnilo se ho více ják 90 osob ž príhránicního regionu.
Obrázek 10: Prezident František Čurka s ministryní Karlou Šlechtovou

Zdroj: EE vlastní

Slávnostním recníkem letosního udílení cen bylá pání ministryne pro místní rožvoj
Kárlá Slechtová. Ve sve reci vyždvihlá vyžnám preshránicní spolupráce á euroregionu
jáko jejích hlávních hybátelu. Pání ministryne mimo jine reklá: „Na společné českoněmecké hranici působí celkem 5 euroregionů. Pokud by se udělovala cena za nejlépe
fungující českou část, obdrželo by ji bez nejmenších pochybností Regionální sdružení obcí
a měst Euregio Egrensis. Slovo „úspěch“ je základem mého vystoupení. Je to poněkud
symbolické. Vy dnes udělujete ceny úspěšným, ale současně sami jste velmi úspěšnými.
Stejně tak úspěšné jsou i programy zaměřené na rozvoj přeshraniční spolupráce
se Svobodným státem Sasko a se Svobodným státem Bavorsko“.
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V roce 2016 byly oceneny tri osoby:
 Ludwig Meier, Ministersky žmocnenec v.v.
Prežidentká Euregiá Egrensis Birgit Seelbinder, která predstávilá nositele ceny,
uvedlá: „Pan Meier byl v letech 1994 až 2012 takzvaným „ministerským
pověřencem pro reálné školy v Horní Falci“ a odvedl v této funkci výbornou práci.
Svým osobním nasazením dokázal, že v závěru jeho funkčního období byla, resp.
je, na více než 70 procentech reálných škol v Horní Falci nabízena čeština jako
volitelný předmět“.
 Gottfried Zehrmánn, Horská službá Johánngeorgenstádt
Clen prežídiá Euregiá Egrensis Sásko/Durynsko Andreás Stárk predstávil páná
Zehrmánná. Pán Zehrmánn obdržel cenu žá sve mimorádne žásluhy v rámci
preshránicní spolupráce v oblásti horske služby, tedy v nárocne oblásti
žáchránárství á bežpecnosti ve speciálních podmínkách horskeho pohránicního
regionu. V letech 1981 áž 2013 byl vedoucím pohotovosti horske služby
Nemeckeho cerveneho kríže v Johánngeorgenstádtu á od sveho nástupu k
horske službe v roce 1963 se v cestne funkci nádprumerne žásloužil o rožvoj
horske žáchránne, príp. urážove služby, á v následujících letech pák
o preshránicní spolupráci v oblásti horske služby.
V roce 1995 pák jeho áktivity vyustily v užávrení pártnerskych smluv
o spolupráci s Božím Dárem, Novymi Hámry á Klínovcem.
 Pável Voltr, Kástelán žámku v Táchove
Námestek hejtmáná Plženskeho kráje pro oblást skolství, sportu á cestovního
ruchu á stárostá mestá Táchov á soucásne viceprežident Euregiá Egrensis Cechy
p. Jirí Strucek predstávil ceskeho nositele ceny. P. Voltr se stál od r. 2002
neodmyslitelnou soucástí táchovskeho kulturního dení. Prácovál dále ná
rožsirování svych žnálostí v oblásti historie, á to nejen mestá, žnálosti místopisu
á cestovního ruchu. Díky jážykove vybávenosti á nove se rodících vžtáhu meži
ceskou á bávorskou stránou hránic se stál jednou ž postáv, ktere stály á stojí žá
vžnikem prátelství á spolupráce meži obemá žememi. P. Strucek uvedl: „Pro
mne, jako starostu města Tachova, je největší radostí, když mohu číst děkovné
dopisy, které oceňují práci Pavla Voltra, ať už v oblasti průvodcovské anebo i při
neformálních setkáních bavorských návštěvníků v našem regionu. S poděkováním
se pravidelně potkávám při jakémkoliv partnerském přeshraničním setkání. Toto
je neocenitelný podíl na zvyšování česko-německého přátelství a příslib
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do budoucna a vzor pro ostatní občany na obou stranách hranic jak dále
prohlubovat kontakty až do osobní roviny“.
Obrázek 11: Společné foto z udílení ceny EUREGIA EGRENSIS

Zlevá: Pável Voltr (nositel ceny, Kástelán žámku v Táchove), Frántisek Curká (Prežident Euregiá Egrensis
prácovní sdružení Cechy), Rolf Keil (Zemsky rádá, Vogtlándkreis), Wolfgáng Lippert (Zemsky rádá
okresu Tirschenreuth, Prežident Spolecneho prežídiá Euregiá Egrensis), Dr. Birgit Seelbinder
(Prežidentká Euregiá Egrensis prácovní sdružení Bávorsko), Ludwig Meier (nositel ceny, Ministersky
žmocnenec v.v.), Ing. Kárlá Slechtová (Ministryne pro místní rožvoj CR), Andreás Stárk (Clen prežídiá
Euregiá Egrensis prácovní sdružení Sásko/Durynsko), Gottfried Zehrmánn (nositel ceny, Horská službá
Johánngeorgenstádt), Jirí Strucek (Námestek hejtmáná Plženskeho kráje), Zdenká Stechová

Zdroj: EE vlastní
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23. ZASEDÁNÍ ČESKO-BAVORSKÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘESHRANIČNÍ
SPOLUPRÁCI
Ve dnech 23. á 24. listopádu 2016 se v Chodove Pláne konálo 23. žásedání Ceskobávorske prácovní skupiny pro preshránicní spolupráci, ktereho se žucástnilo i Euregio
Egrensis v žástoupení p. Ehmá ž Bávorská á p. Kováre ž CR.
Ceskou delegáci prácovní skupiny vedl pán Tomás Káfká, reditel odboru státu strední
Evropy, Ministerstvo žáhránicních vecí Ceske republiky; bávorskou delegáci vedlá pání
Dr. Fránžiská Armbrusterová ž Bávorske státní kánceláre. Jáko cestní hoste se žásedání
žucástnili pán Milán Coupek, generální konžul Ceske republiky v Mnichove á pán
Thomás Moták, vedoucí kulturního oddelení á protokolu Velvyslánectví Spolkove
republiky Nemecko v Práže.
Predsedá ceske delegáce Tomás Káfká privítál ucástníky setkání á ocenil kontinuitu
á dlouhodobe uspesne fungování Cesko-bávorske prácovní skupiny pro preshránicní
spolupráci, která funguje že vsech podobnych skupin nejdele, již od roku 1990. Vžtáhy
násich žemí se v posledních letech žnácne žintenživnily, á to nejen ná prácovní urovni
v regionech, ále i meži cleny vlád obou žemí. Odráží se v nich vsechná temátá
spolecnosti, jáko nápr. hospodárství, vždelávání, vedá, ci životní prostredí. Podobne byl
deklárován velky žájem ná rožvoji doprávní síte, žejmená želežnice, á rožvíjení kulturní
spolupráce, á to v souládu s prioritámi vychážejícími od predsedu vlád. Vedoucí ceske
delegáce táke ocenil spolupráci bávorske strány pri resení žáležitostí ceskych
noužovych žásob náfty v Kráillingu. Reditel Káfká dále s potesením konstátovál, že
párálelne s posunem v cesko-bávorske politicke reláci docháží táke k postupnemu
prekonávání žáteží minulosti. Je trebá rovnež ždurážnit, že ke konstruktivní átmosfere
v soucásnych cesko-nemeckych vžtážích vyrážne prispívá Strátegicky diálog, ktery
ministri žáhránicních vecí oficiálne žáhájili v lonskem cervenci ve spolupráci s vetsinou
vládních resortu. Tesí nás, že do vybránych prácovních skupin v rámci Strátegickeho
diálogu se žápojuje tež Bávorsko. Je žrejme, že cesko-nemecky Strátegicky diálog má
svou átráktivitou i vysledky potenciál stát se novym žákládem pro budoucí utvárení
cesko-nemeckych vžtáhu.
Po žáhájovácím plenu se clenove jednotlivych režortu sesli s regionálními žástupci
žá ucelem biláterálních rožhovoru k vysledkum spolupráce v minulem období.
Diskutováná bylá táke budoucí temátá, vcetne dálsích ukolu.
V prubehu druheho dne žásedání vystoupil se svym príspevkem k prehledu ceskobávorskych vžtáhu generální konžul CR v Mnichove Milán Coupek.
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Ucástníci setkání si dále v rámci prácovních podskupin vymenili nážory mimo jine
i ohledne následujících temát. Euregio Egrensis bylo žástoupeno v podskupine Místní
rožvoj á regionální spolupráce.
 Prácovní skupiná se vyslovilá pro posílení již existujících á plánoványch
spolecnych rožvojovych center.
 Prácovní skupiná doporucilá príslusnym orgánum sládení regionálních
strátegickych plánu ná ceske á bávorske stráne.
 Prácovní skupiná se vyslovuje pro hármonižáci á optimáližáci preshránicní
vymeny geodát pro regionální plánování, regionální rožvoj á nositele
odborneho plánování.
 Euroregiony májí byt i nádále podporovány jáko vyžnámná plátformá
spolupráce v príhránicních regionech, predevsím v oblástech verejne správy
á sámosprávy. Euroregiony spoluprácují ják pri správe Dispožicního fondu, ták
i v rámci Cesko-bávorskeho rožvojoveho konceptu.
 Prácovní skupiná konstátuje, že „Prográm preshránicní spolupráce Svobodny
stát Bávorsko - Ceská republiká Cíl Evropská užemní spolupráce, 2014 - 2020“
svym vyžnámem á uspesností prispívá k soucásnym vybornym ceskobávorskym vžtáhum, á proto je nutne, áby se i po roce 2020 stály prográmy
Evropske užemní spolupráce nedílnou soucástí Kohežní politiky EU.
Dále prácovály tyto podskupiny:






Koordinácní skupiná
Hospodárská spolupráce
Doprává
Zivotní prostredí, žemedelství á lesní hospodárství
Práce, sociální veci á ždrávotnictví

Kompletní žápis ž jednání 23. žásedání Cesko-bávorske prácovní skupiny náležnete ná
stránce Ministerstvá žáhránicních vecí.

CLARA 3
30. listopádu probehlá v hotelu Thermál uvodní konference projektu CLARA 3, ktery je
dálsím pokrácováním dvou uspesnych predchožích projektu spolupráce urádu v regionu
Egrensis. Projekt je opet fináncne podporen ž prográmu Evropske užemní spolupráce,
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ják ná bávorske, ták ná sáske stráne hránice. Leádpártnerem projektu je Kárlovársky
kráj á Euregio Egrensis je projektovym pártnerem pro oblásti:
 Mládež, vždelávání á sociální žáležitosti s temáty:
o Ucení se jážyká sousedu ná vsech stupních vždelávání (speciálne:
žákládní skoly)
o Pervitin - diskužní plátformá, vymená žkuseností pro žástupce verejne
správy á nežávisle poskytovátele
 Turismus (ve spolupráci s turistickymi svážy) s temáty:
o Spolecná preshránicní propágáce turismu v celem regionu (Internetovy
portál, tistená formá)
o Propojení verejne osobní doprávy s turistickymi nábídkámi
o Preshránicní cykloturistiká
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Kontaktní informace
Ing. Lubomír Kovár

jednátel sdružení

GSM: +420 603 516 159
emáil: lubomir.kovár@euregio-egrensis.cž

Ing. Olgá Krížová

projektová mánážerká

GSM: +420 605 282 898
emáil: olgá.križová@euregio-egrensis.cž

Ing. Román Strátil

fináncní mánážer

GSM: +420 605 243 412
emáil: román.strátil@euregio-egrensis.cž

Ing. Káteriná Ventrubová, Ph.D.

ásistentká pro clenskou žákládnu

GSM: + 420 773 407 176
emáil: ásistentká@euregio-egrensis.cž
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Zpracování

VYDAVATEL

Regionální sdružení obcí á mest EUREGIO EGRENSIS
 +420 353 034 142
 Ná Vyhlídce 53 ⎸360 01 Kálovy Váry
 www.euregio-egrensis.cž

VYROCNI ZPRAVU SESTAVIL

Ing. Lubomír Kovár
jednátel
Ing. Káteriná Ventrubová, Ph.D.
ásistentká pro clenskou žákládnu

FINANCNI PODPORA

Podporeno ž prostredku Evropske unie
ž Evropskeho fondu pro regionální rožvoj

Zprává bylá žprácováná žá prispení ž projektu Trvále udržitelná preshránicní
spolupráce v Euregiu Egrensis.

Pártner Euregiá Egrensis
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