EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond regionálního rozvoje

FOND M A LÝCH PROJEK TŮ
JIHOČESK Ý K R A J – HORNÍ R A KOUSKO
2010 –2013
Jihočeský kraj
Südböhmen

Oberösterreich
Horní Rakousko

www.at-cz.eu

2

Předmluva

P
František Štangl
Předseda sdružení
Jihočeská Silva Nortica

odpora spolupráce mezi příhraničními
oblastmi států Evropské unie a jejich
integrace do evropských struktur je
velkou prioritou EU i ČR. Významnou roli
zde sehrávají programy přeshraniční spolupráce, které mají na česko-rakouské hranici již dlouholetou tradici.
V letech 2008–2013 bylo možno navštívit celou řadu přeshraničních akcí podpořených
tzv. Fondem malých projektů – obecní a
městské slavnosti, konference, semináře,
exkurze, veletrhy, kulturní výměny, sportovní utkání, návštěvy škol apod. Byla
podpořena řada projektů na rozvoj a
značení turistických tras, obnovu církevních a turistických památek, spolupráci
bezpečnostních složek, ochranu životního
prostředí, spolupráci vzdělávacích a sociálních organizací apod. I díky těmto aktivitám mohu s potěšením konstatovat, že se
za poslední více než dvě desetiletí podařilo
přispět k rozvoji vztahů přes hranice a že
velké množství jihočeských měst, obcí,
spolků, klubů a organizací má svého stálého rakouského partnera.
Tuto publikaci jsme připravili se záměrem
představit vám některé z úspěšně realizovaných projektů, které přispěly k prohloubení sousedských vztahů a zlepšení
životních podmínek v pohraničí.
Na závěr bych touto cestou rád poděkoval
všem žadatelům, kteří realizací svého projektu ve Fondu malých projektů přispěli
k rozvoji spolupráce na česko-rakouském
příhraničí. Těm z vás, kteří se rozhodnete
pro realizaci projektu s podporou FMP
v novém období, pak přeji mnoho štěstí a
úspěchů.

J

iž v Programovém období INTERREG III (2000–2006) se Rakousko a
ČR dohodly přenechat euroregionům
realizaci „Dispozičního fondu“ pro menší
přeshraniční projekty s převážně vlastní
zodpovědností při nakládání s prostředky
EU. Také v současném dotačním období
bylo toto prostřednictvím programu „Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007–2013“ (EÚS) znovu
umožněno.
Přeshraniční spolupráce mezi úřady, zájmovými skupinami, hospodářskými partnery
i výzkumnými a vzdělávacími zařízeními
se mezitím kvalitně rozvinula. Minimálně
stejně důležitá je také spolupráce na komunální úrovni. Občané v obcích, spolcích,
neziskových organizacích a jiných místních sdruženích mohou zakusit spolupráci
přes státní hranici přímo prostřednictvím
četných projektů.
Cílem je posílení společné regionální
identity prostřednictvím finanční podpory
malých místních iniciativ ve všech oblastech lidského života. Tato podpora se
rozvinula v silný motor pro navazování
přeshraničních vztahů. Bez tohoto fondu a
bez podpory prostředků EU by se projekty
v tomto počtu a kvalitě nemohly uskutečnit.
Tím je možné objevit i nové přeshraniční
oblasti pro spolupráci.
Nechte se inspirovat příkladnými aktivitami, které jsou v této brožuře představeny!
Rádi vás podpoříme při tvorbě, realizaci i
vyúčtování vašeho nápadu na projekt.

Diese Broschüre ist auch in deutscher Sprache erhältlich.
Tato brožura je k dispozici také v německém jazyce.

Robert Schrötter
Spravní úřad
Horní Rakousko

Fond malých projektů
„Kreativní projekty, které jsou podporovány z Fondu malých
projektů, iniciují setkání a posilují soudržnost lidí v našem společném
EUREGIU. Fond malých projektů se stal nepostradatelným nástrojem
přeshraniční spolupráce.“
Gabriele Lackner-Strauß
Předsedkyně Euroregionu
Bavorský les – Šumava

Wilhelm Patri
Regionalmanagement
Oberösterreich

„Vzhledem k mnoha ‚people-to-people‘ iniciativám
z Fondu malých projektů je Evropská unie pro lidi viditelná
a vnímaná na místní i regionální úrovni.“

V rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“ (FMP) jsou pro realizaci přeshraničních malých projektů opět k dispozici prostředky EU. V oblasti Horní Rakousko – jižní Čechy spravují
tento fond za Horní Rakousko Regionalmanagement Oberösterreich GmbH (RMOÖ – Regionální management s.r.o.)
a za jižní Čechy Euroregiony Šumava a Silva Nortica. O schválení dotačních prostředků na malé projekty rozhoduje bilaterální regionální monitorovací výbor, který je složen ze zástupců jmenovaných organizací i správních úřadů.
RMOÖ popř. euroregiony v ČR realizují FMP samostatně a přeposílají po úspěšné kontrole účetních dokladů dotační
prostředky nositelům malých projektů. Jako žadatelé mohou vystupovat regionální sdružení, spolky, obce, školy,
atd. Podpora soukromých podniků a fyzických osob je vyloučena. Základním předpokladem dále je, aby byl projekt plánován jako přeshraniční záměr a realizován ve spolupráci s minimálně jedním partnerem ze sousední země.

Z droj : RMOÖ, OÖ Tourismus Fersterer
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Projekty
V ýstava vzd ěl á n í a ř emes lo

Projekt umožnil realizaci přeshraniční části
výstavy Vzdělání a řemeslo 2010, a na ní pak
účast 10 škol z České republiky a 2 škol z Ra-

kouska. Jednalo se o střední odborné školy a
školy řemeslně zaměřené. Veletrh pravidelně
navštěvují žáci posledních ročníků základních škol, jejich rodiče, podnikatelé, střední
odborné školy a další odborná veřejnost.
Realizace projektu podpořila navázání spolupráce mezi školami v České republice a
Rakousku, umožnila předávání zkušeností
z oblasti technologií, know-how a výukových metod odborných a řemeslných oborů.
Projekt přispěl k rozvoji jazykových znalostí
žáků i pedagogů. Jelikož se výstavy účastnili i
podnikatelé – potenciální zaměstnavatelé, dá
se očekávat i zlepšení koordinace vzdělávání
a potřeb trhu práce.

Ž adatel ( C Z )

Jihočeská hospodářská
komora
České Budějovice
partner ( A T )

Školy turismu
Bad Leonfelden
Z droj F oto

JHK České Budějovice

Č ES KO - R A KO US K É U m ělecké sy mpoZium
5 umělců z jižních Čech a 5 z Horního Rakouska, kteří byli vybráni Zemským muzeem v Linci, Domem umělců (Künstlerhaus)
ve Vídni a porotou Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově, mělo možnost se
intenzivně zabývat uměleckými osobnostmi
s česko-rakouskými kořeny z období okolo
přelomu století. Byli to např. Egon Schiele,
Alfred Kubín, Friedl Dicker-Brandeis, Bertha
von Suttner a Karel Klostermann. Pro vlastní
tvorbu byl českým umělcům ve Wernsteinu
a rakouským umělcům v Českém Krumlově
vždy na 25 dnů k dispozici umělecký ateliér.
Inspirací při práci byl umělcům genius loci
těchto míst s bohatou historií. Výsledky byly
prezentovány na výstavách v Egon Schiele Art
Centru, v Kubínově domě ve Wernsteinu a
v Domě umělců ve Vídni.

Ž adatel ( A t )

Kulturprojekt Sauwald
Wernstein am Inn
partner ( C Z )

Egon Schiele Art
Centrum
Český Krumlov
Z droj F oto

Ingeborg Habereder

Alessandra Svatek při práci „Železná opona“
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J ihočesk á univerzita ve sv ě t ě v ědy bez hr a nic
Ž adatel ( C Z )

Jihočeská univerzita
České Budějovice
partner ( at )

Johannes Kepler
Universität
Linec
Z droj F oto

Jihočeská univerzita

Vědecko–společenská
konference „Jihočeská
univerzita ve světě
vědy bez hranic“ byla
pořádána u příležitosti
20. výročí
sametové revoluce. Konference, které se účastnilo na 250 hostů, byla
zaměřena především na území Jihočeského
kraje a Horního Rakouska, jakož i Dolního
Rakouska a Dolního Bavorska. Tématem
referátů bylo shrnutí aktivit Regionu Dunaj–
Vltava, vědecká spolupráce Jihočeské univerzity s univerzitami ve střední Evropě a další.

Z přednesených příspěvků vznikl sborník
v elektronické podobě. Důležitou součástí
konference byl koncert Jihočeské komorní
filharmonie a mnohá společenská setkání.
Cílovou skupinou projektu byli studenti
Jihočeské univerzity, akademická obec i širší
odborná veřejnost.

M í rová J ízda
Ž adatel ( A T )

Österreichischer
Cavallerie-Verband
Pregarten
partner ( C Z )

Jezdecký klub Borová
Český Krumlov
Z droj F oto

Franz Prandstätter

Mírové jízdy z Gmundenu do Českého Krumlova přes Wels, Linz a Vyšší Brod se zúčastnilo
20 jezdců Tradičních spolků Kavalerie
z Maďarska, ČR a Rakouska ve slavnostních uniformách císařských a královských
dragounů, kopiníků a husarů. Jízda poukazovala na historicky dané skutečnosti
v době monarchie, 1. a 2. světové války,
poválečné doby a také současnosti jako doby
partnerství našich států v Evropské unii.
Sleduje trasu původní koněspřežky mezi
Gmundenem a Českými Budějovicemi. Na
částech původní trasy pak byla vybudována Dráha císařovny Alžběty, dnešní Summerauerbahn. Ve válce byla tato železniční
trasa osou pro dopravu vojenských oddílů
a zbraní, ale také pro odvoz lidí, kteří byli
hanebně zavražděni v koncentračních tábo-

rech Mauthausen a Ebensee. Společně nesená
vzpomínka podněcuje a přináší pokoj, což
bylo symbolizováno předčítáním mírového
poselství v každém místě přenocování a následným zasazením stromu.
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Projekty
K rál a jeho Koruna

Záměrem této výstavy bylo informovat o
společných historických kořenech regionu
jižní Čechy – Horní Rakousko. Jako společný

„první hybatel“ je zde představen český
král a rakouský vévoda Přemysl Otakar II.,
který založením cisterciáckého kláštera sledoval nejen mocenské, ale i duchovní propojení regionů střední Evropy. Zviditelnění
faktu, že náš region má dlouhou společnou
historii, přispělo k odbourávání historicky
podmíněných předsudků, které na obou
stranách hranice stále ještě existují.
Obsahem projektu bylo uspořádání putovní
výstavy Král a jeho Koruna, což přestavovalo
přípravu libreta expozice, výrobu panelů,
přípravu exponátů a textů a tisk a distribuci
dvojjazyčných propagačních materiálů.

Ž adatel ( cz )

Národní památkový
ústav
České Budějovice
partner ( at )

Museumsstraße
Mühlviertel
Z droj F oto

Národní památkový ústav
České Budějovice

G roove castle
Víkend „Groove Castle“ na hradě Altpernstein je komunitní akcí diecézí České
Budějovice, Pasov a Linec, kterou organizuje a realizuje Katolická mládež Horního
Rakouska. Mládež ve věku 14 až 18 let se
zúčastnila workshopů na témata bicí nástroje,
kapela, improvizační divadlo, beatbox, street
dance, kytara, lidový tanec a rádio. Při realizaci projektu byly také překonávány kulturní
a jazykové bariéry a obavy z osobního kontaktu. Mezi další aktivity patřily: stopování
na hradě, vícejazyčná večerní chvála a noc
karaoke na otevřeném jevišti s doprovodnou
hudební skupinou. Závěr akce tvořila nedělní
bohoslužba a společný oběd. Takzvané Jam.
Days 2013 v mládežnické ubytovně Ktiš byly
logickým pokračováním groove castle. Při
těchto zkušebních dnech se účastníci Groove

Castle 2012 a 2013 s podporou profesionálních
hudebníků intenzivně připravili na prezentaci svých hudebních dovedností, která
proběhla formou dvou koncertů. S touto akcí
byly také spojeny výlety a exkurze v regionu
okolo Ktiše a do Českých Budějovic.

Ž adatel ( A t )

Katholische Jugend
Linec
partner ( C Z )

Biskupství
česko budějovické
Z droj F oto

Katolická mládež Linec
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V z á jemn ě se od sebe učit
Ž adatel ( A t )

Verein Mühlviertler Alm
Unterweißenbach
partner ( C Z )

Sdružení Růže
Borovany
Z droj F oto

Mühlviertler Alm

Smyslem projektu byla vzájemná výměna
zkušeností v zemědělství, obzvláště v oblasti chovu ovcí. Vícero návštěv a exkurzí
českých a rakouských ukázkových
podniků přineslo podněty a nové
poznatky na obou stranách hranice.
Seminář chovatelů a zpracovatelů
vyzdvihl cenný přínos chovu ovcí
péči o krajinu, neboť ovce jsou právě
pro kopcovité regiony velmi vhodné
a prospěšné. Konkrétní spolupráce
při chovu speciálních plemen ovcí
a výměna chovných zvířat vytváří
navíc lukrativní síť v příhraničním
regionu. Rámec projektu tvoří dvě
akce – oslava 20 let horských pastvin

v Mühlviertelu a slavnost ovcí v Borovanech.
Tyto akce měly za cíl upozornit na chovatelské
aktivity i veřejnost.

psychobio g r a fick ý model péče Prof. Erwin a Böhm a
Ž adatel ( C Z )

Centrum sociální pomoci
Vodňany
partner ( A T )

Bezirksaltenheim
Bad Leonfelden
Z droj F oto

Centrum sociální pomoci
Vodňany

Projekt se zabýval zavedením Psychobiografického modelu dle profesora Erwina Böhma
do praxe a každodenní péče o klienty Centra
sociální pomoci Vodňany. Tento model se specializuje na osoby se symptomy demence a je
v současné době aplikován v německy mluvících zemích.
Projekt byl jedinečný tím, že kromě teoretických znalostí a praktických zkušeností
nabídl pracovníkům možnost seznámit se
s aplikací moderních trendů péče přímo
v zařízení specializovaném na péči o seniory v Rakousku. Jednoznačně zvýšil kvalitu
poskytování péče a přispěl ke vzdělávání
pracovníků. Kurzy bazální stimulace a reminiscence jsou aplikovatelné v rámci uve-

deného modelu při každodenní práci s klienty. Tento model přináší významné úspěchy
v péči o seniory v Rakousku a jeho přenesení
do České republiky je velmi potřebné a
důležité.
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Projekty
Cy k listick á sta nice

Cyklistická
stanice v Schöneggu,
nacházející
se
bezprostředně
na
státní hranici, je
součástí
velkého
projektu podporujícího rozvoj cykloturistiky a je výchozím bodem pro
cyklistické
stezky
k Lipenské přehradě.
Další aktivitou projektu byla i sanace
cyklistické stezky z Přední Výtoně na státní
hranici. Tato nová volnočasová nabídka byla
představena při slavnostní akci k oslavě 20
let partnerství obou obcí. Vedle možnosti

Ž adatel ( at )

Obec Schönegg
partner ( cz )

Obec Přední Výtoň
Z droj F oto

Obec Schönegg

otestovat stezku elektrokoly bylo součástí
slavnosti také ocenění zástupců obcí a
hasičů, kteří se hned poté zúčastnili fotbalového utkání dvou společných týmů.

4 foto g r a fové – 2 zem ě – 1 reg ion
Výstavu připravilo město Český Krumlov jako jeden
z projektů, které budou součástí přeshraniční Zemské výstavy
2013. Výstava byla umístěna do objektu českokrumlovské synagogy a představila vedle sebe práce 4 fotografů, kteří ve stejném období (cca 1890–1940) působili v místech konání Zemské
výstavy 2013. Byli to fotografové: Seidel v Českém Krumlově,
Karshofer ve Vyšším Brodě, Obermeier ve Freistadtu a Hebsacker v Bad Leonfeldenu.
Prostřednictvím jejich fotografií je příhraničí jižních Čech a
Horního Rakouska prezentováno jako jeden region a jsou sledovány podobnosti a styčné body na základě vybraných témat:
architektura, výrobní odvětví, tradice. Snímky jsou doplněny
příběhy konkrétních osob a všeobecnými informacemi k jednotlivým místům a tematickým celkům.

Ž adatel ( cz )

Město Český Krumlov
partner ( at )

Schlossmuseum
Freistadt
Z droj F oto

Město Český Krumlov
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C rosstri ath lon t ří zem í
Ž adatel ( C Z )

Město Horní Planá
partner ( A T )

Obec Kollerschlag
Z droj F oto

Město Horní Planá

Horní Planá, Kollerschlag a bavorský Wegscheid pěstují od roku 1995 trilaterální partnerství. Crosstriathlon tří zemí je pořádán od
roku 2005 a stal se tradičně pořádanou akcí.
Triathlon tří zemí se skládá z plavání (1 000 m
přes Lipno u Horní Plané), crossbike (44,5 km
západní břeh Lipna od Bližší Lhoty do Wegscheidu) a crossrun (7 km z Wegscheidu do
Kollerschlagu).
V rámci projektu byl zajištěn provoz
informačního webu, kde byly umístěny
veškeré informace ohledně akce a vydány
propagační materiály. Jedná se o trilaterální
projekt, jehož hlavním cílem bylo vytváření
a prohlubování dovedností organizačních

struktur v rámci přeshraniční spolupráce,
rozšíření nabídky sportovního vyžití a
přilákání návštěvníků ze sousedních regionů.

Voda n a šum av ě
Ž adatel ( C Z )

Turisma o.s.
Lipno nad Vltavou
partner ( A T )

Böhmerwaldtourismus
Aigen im Mühlkreis
Z droj F oto

Turisma o.s.

Oblast Šumavy, česká i rakouská strana, a
ledovcová jezera nabízí návštěvníkům mix
poznání, sportovního vyžití, relaxace, zábavy,
ale také kulinářských zážitků. Cílem pro-

jektu bylo prostřednictvím DVD
s videosekvencemi z této oblasti,
a také prostřednictvím elektronických médií přiblížit tyto
možnosti co nejširší veřejnosti.
Projekt byl zaměřen na posílení
cestovního ruchu a marketingu
oblasti Šumavy a na zvýšení
zájmu návštěvníků o tuto destinaci. Videopozvánky byly vyrobeny v české a německé mutaci, jejich zveřejnění proběhlo
prostřednictvím několika internetových distribučních kanálů. Zároveň
vznikla DVD, která jsou dále zdarma distribuována mezi návštěvníky prostřednictvím
např. informačních center na Lipensku.
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Projekty
Sí l a poutn ích m íst n a H O R N Í M ALŠI

Oblast kolem horního toku Malše (v Rakousku
zvaná Maltsch) se od doby otevření státní
hranice těší značnému oživení cykloturistiky
i pěší turistiky, a to díky iniciativám, jako
je zřízení oblasti „Natura 2000“ – pásu nad
Malší, renovace gotického kostela v Cetvinách
i s kaplí a renovace křížových cest. Právě
tento potenciál křesťanských staveb, ale také
muzejních objektů a krásy krajiny, by měl být
využit cíleným marketingem. Předpokladem
pro to byla geomantická a fotografická dokumentace sakrálních staveb, rešerše a překlad
hodnotných kulturních informací. Výsledky
těchto prací jsou zpřístupněny pomocí
trojjazyčných informačních sloupů u poutních kostelů a dvojjazyčného informačního

letáčku s geografickou mapou. Jako součást
existujícího partnerství měst mezi Freistadtem a Kaplicí a ve spolupráci s Jihočeskou
centrálou cestovního
ruchu a Oberösterreich
Werbung
byla
zrealizována
propagační akce pro
veřejnost.

Ž adatel ( at )

Spolek Zukunftsforum
Freistadt
partner ( cz )

Kulturní a informační
centrum Kaplice
Z droj F oto

Hubert Roiß

Kostel v Cetvinách

V y prošťovací z a řízen í pro z ása h y n a mezin á rodn í si lnici E4 9
Město Suchdol nad Lužnicí se nachází na
frekventované mezinárodní silnici E49.
Díky projektu bylo pořízeno vyprošťovací
zařízení, které významně pomáhá
při

záchraně lidských životů při autonehodách
na této silnici. Jelikož se jedná o zásahy
v blízkosti státní hranice s Rakouskem,
pomáhá toto zařízení i při zásazích na rakouské straně. Zařízení je majetkem města,
pro svou práci jej využívá místní Sbor dobrovolných hasičů, který se spolu s Hasičským
záchranným sborem Jihočeského kraje
účastní zásahů při do-pravních nehodách.
Tento sbor disponuje také částí pravomocí
profesionálních hasičů.
Navazujícím projektem byl projekt „Společný
výcvik hasičů s vyprošťovacím zařízením“,
který formou společných cvičení napomohl
tomu, aby toto zařízení mohlo být efektivně
využíváno společně s rakouskými zásahovými jednotkami.

Ž adatel ( cz )

Město
Suchdol nad Lužnicí
partner ( at )

Obec Brand-Nagelberg
Z droj F oto

Město Suchdol nad Lužnici
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V zd ěl ávací e x kurze n a tém a úspory energ ií
Ž adatel ( cz )

Energy Centre
České Budějovice
partner ( at )

Energiesparverband
Linec
Z droj F oto

Energy Centre

Hlavní aktivitou projektu byla organizace 6 exkurzí s tématy efektivního
hospodaření s energiemi a využívání
obnovitelných
zdrojů
energií,
konkrétně „Nízkoenergetické domy“,
„Pasivní
domy“,
„Rekonstrukce
domů na nízkoenergetický nebo
pasivní standard“, „Solární termika,
chlazení a fotovoltaika“, „Vytápění
peletami“ a „Financování z energetických úspor“.
Exkurze měly
rozšířit informovanost veřejnosti
a umožnit návštěvu konkrétních
příkladů efektivního využívání
energetických zdrojů. Exkurzí se zúčastnilo
více než 200 účastníků z řad veřejnosti i
zástupců firem podnikajících v této oblasti.
Z prostředků FMP bylo dále podpořeno vy-

dání informačních brožur ke každému z témat
exkurzí, které byly následně distribuovány
v poradenském středisku Energy Centra a na
výstavách.

N ávrat d u d
Ž adatel ( at )

Spolek Sunnseitn
Feldkirchen
partner ( cz )

Jihočeský soubor písní a
tanců Úsvit
České Budějovice
Z droj F oto

Rudolf Klapka

V 18. století byly dudy v Rakousku ještě
velmi rozšířeným a populárním hudebním
nástrojem. Zatímco v Čechách se tato tradice

zachovala, z rakouské lidové hudby
vymizela. Již asi 20 let zažívá tzv.
„český kozel“ renesanci umožněnou
přenosem know-how z Česka do Rakouska. Zdokumentovat tento vývoj a
doplnit vědecky fundovaný pohled do
historie dud v kulturním prostoru, to
byla motivace k vydání knihy s titulkem „Bez hranic – návrat dud“, která
ukazuje partnerství mezi českou a rakouskou dudáckou scénou. Sbírka not
společných česko-rakouských lidových písní
jako příloha má informativní složku knihy
doplnit o složku umělecko-podnětnou.
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Projekty
N á h lednout př es plot
Ž adatel ( A T )

Při dvoudenním trhu uměleckých
řemesel v Rainbachu bylo možné obdivovat a nakoupit si ručně vyrobené podzimní umělecké předměty jako dekorační
figurky, věnce, textilní výrobky, svíčky,
obrazy a dřevěné sošky. Čeští a rakouští
vystavovatelé předváděli na místě také
výrobu předmětů z tradičních přírodních
materiálů. Trh byl organizován ve spolupráci s místními kulturními spolky
z Rainbachu a Netolic a doprovázen hudbou a lidovým tancem. Také v Netolicích
se konala podobná akce, která byla na oplátku posílena uměleckými řemeslníky
z Mühlviertelu.

Obec
Rainbach im Mühlkreis
partner ( C Z )

Město Netolice
Z droj F oto

Obec Rainbach

Z ávody psích spř e žen í – M istrovstv í E vropy 2010
Na základě dlouholetých zkušeností se
ucházela obec Reingers ve spolupráci
s Musher’s Klubem Long Hair Tails
z Veclova (ČR) a s Burgenlandským sportovním klubem psích
spřežení Rakouska o pořádání
Mistrovství Evropy 2010 v závodech psích spřežení (Carts) a tuto
zakázku obdržela. Cílem projektu
bylo vytvoření tréninkové a závodní dráhy pro Carts a posílení
přeshraniční spolupráce. Obojí
se zdařilo. Dráha i organizační
zajištění byly všemi zhruba 120
zúčastněnými týmy z Rakouska,
ČR, Slovenska, Maďarska, Nizozemí, Francie, Itálie a Švýcarska

hodnoceny jako vynikající a spokojeno bylo
i všech cca 3 000 diváků.

Ž adatel ( cz )

Musher‘s Club Long Hair
Tails Slavonice
partner ( at )

Obec Reingers
Z droj F oto

Obec Reingers
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Rož mbersk á putovn í v ýstava
Ž adatel ( at )

Schlossmuseum
Freistadt
partner ( cz )

Regionální rozvojová
agentura jižních Čech
České Budějovice
Z droj F oto

Schlossmuseum Freistadt

V 15. a 16. století panovali Rožmberkové jako
nejmocnější šlechtický rod v Čechách. Je jim
připisováno zakládání klášterů, výstavba
četných měst a obchodních stezek
a vytváření slavných jihočeských
rybníků. Jejich majetky sahaly
přes hranici jižních Čech, mimo
jiné do Mühlviertelu, kde asi Petr
z Rožmberka vystavěl hrad Haslach.
Vznikla myšlenka zadaptovat
existující výstavu „Rok růže“
2011 pro Rakousko a ukázat ji po
dobu 2 měsíců v obcích Haslach
a Freistadt. Výstavní předměty
se vztahem k příslušnému místu
mají putovní výstavu nejen dopl-

nit, ale i poukázat na historické stopy, které
zanechal Rožmberský rod v Horním Rakousku.

Prvn í zkušenosti s fun g ová n í m schen g enského prostoru
Ž adatel ( cz )

Územní skupina
IPA Slavonice
partner ( at )

IPA Waidhofen an der
Thaya
Z droj F oto

IPA Waidhofen/Thaya

Projekt hodnotil situaci v příhraničí po zavedení Schengenského prostoru, a to zejména
v oblastech kriminality, emigrace, a také
změn, které po zavedení Schengenu nastaly
pro českou a rakouskou veřejnost. K cílům
projektu patřilo posílení přeshraničních
vztahů mezi českými a rakouskými organizacemi IPA, rozvoj osobních vztahů i zvýšení
jazykových dovedností.
Při akci „Přes hranice na kole“ byla ověřována
připravenost stávající infrastruktury na volný
pohyb v schengenském prostoru. Následovala
4denní česko-rakouská konference, ze které
vznikl dvojjazyčný sborník s referáty. Cílo-

vou skupinou projektu byli členové české a
rakouské IPA, policisté, komunální politici,
neziskové organizace i laická veřejnost.
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Projekty
Foto g r a fové šum av y

Dvojjazyčnou výstavu fotografií bylo možné
vidět v roce 2013 v hornorakouském kulturním
centru v Linci a následně v návštěvnickém
centru cisterciáckého opatství ve Vyšším
Brodě v adaptované podobě u příležitosti
Zemské výstavy. Prostřednictvím fotografií
z rozsáhlých soukromých sbírek doplněných o
příspěvky Šumavského muzea ve Vídni a Regionálního muzea v Českém Krumlově, bylo
představeno devět fotografů, kteří působili
na Šumavě a jedinečným způsobem zdokumentovali životní prostor svých současníků.
V běhu života se odrážejí proměnlivé politické
události. Celková sbírka fotografií se vztahuje
k období okolo sta let (1890–1990) a nabízí
průřez od prvních fotografických snímků

z regionu až k soudobému náhledu.
Výstavu doplnily aktuální fotografické práce a
textové příspěvky žáků z Horního Mühlviertelu a jižních Čech, kteří osvětlili svůj pohled
na životní prostor Šumavy.

Ž adatel ( at )

OÖ Kulturquartier
Linec
partner ( cz )

Cisterciácké opatství
Vyšší Brod
Z droj F oto

OÖ Kulturquartier

H ledá me Ko ř en y
Na základě historických podkladů řešil projekt navázání na tradice spojující regionální
historii v pohraniční jižních Čech a Rakouska.
Cílem projektu bylo prohloubení stávající spolupráce měst Kaplice a Freistadt a přiblížení
práce našich předků široké veřejnosti.
Vznikly tři knihy ve dvojjazyčné verzi
– Zapomenutá řemesla, Cestou necestou a Putování za duhou – nahlíží na témata z historie (vorařství, koněspřežka,
formanství, krajové pověsti a řemesla
našich předků) dětskýma očima v rovině
sounáležitosti obou národů, národní hrdosti a propojování lidských osudů.
Součástí projektu byl seminář s tématem
„Využití výtvarné výchovy a pracovního

vyučování při vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami“, dále pak výtvarná
dílna a výstava dětských prací, dobových i
současných fotografií.

Ž adatel ( C Z )

Město Kaplice
partner ( A T )

Schlossmuseum
Freistadt
Z droj F oto

Město Kaplice
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Posí len í tri l ater á ln í struktury z ása hov ých si l
Ž adatel ( A t )

Hasičský sbor
Rohrbach
partner ( C Z )

Hasičský sbor
Přední Výtoň
Z droj F oto

Hasičský sbor Rohrbach

Trilaterální setkání zásahových sil
představovalo výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými zásahovými
jednotkami v příhraničním regionu
Rakouska, Česka a Německa. Zapojily
se hasičské záchranné sbory, policie,
Červený kříž, horská záchranná služba
a civilní obrana. Zástupci z Rohrbachu
a Přední Výtoně předvedli zásahové
vozy jednotlivých organizací a realizovali společný trénink zásahových akcí
a závody. Uskutečněné odborné sympozium na téma technické pomoci po dopravních nehodách při zahrnutí zdravotnických záchranných aspektů, seznámení se
s řídícími silami a všeobecně přímý kontakt
zásahových jednotek zlepšily komunikaci a

koordinaci jednotlivých zásahových jednotek
tak, aby při přeshraničních zásazích a katastrofách pracovaly co nejlépe.

brus l a řsk á dr á h a n a lipenském jezeř e
Ž adatel ( C Z )

Obec Lipno nad Vltavou
partner ( A T )

Spolek SternGartl
Mühlviertel
Z droj F oto

Obec Lipno nad Vltavou

Lipenské jezero skýtá obrovský potenciál
v jeho využívání nejen během letního, ale
při příznivých podmínkách také v zimním
období. Zamrzlá hladina poskytuje mnoho
příležitostí v oblasti bruslení jak pro místní
obyvatele, tak i pro návštěvníky Lipenska.
Dráhu využívají rekreační bruslaři i vrcholoví závodníci. Dráha byla oficiálně změřena
a díky délce 10 922 m vyhlášena jako nejdelší
bruslařská dráha na světě. V rámci projektu
byla zajištěna pravidelná údržba bruslařské
dráhy. Realizací projektu se ještě zvýšil zájem
zahraničních turistů z příhraničních území
sousedních zemí o lipenskou oblast, která jinak v zimních měsících zaznamenává menší

počet návštěvníků.

Nejdelší bruslařská draha na světě
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Projekty
By linkové produkt y

V návaznosti na existující spolupráci obcí
Hirschbach a Strakonice byl uveden do
života projekt, který se zabývá tradičním
životem na venkově. Obec Hirschbach, která
je známá tím, že disponuje starým věděním
o bylinkách a bylinkových výrobcích, prezentovala toto téma ve velké šíři na hradě
ve Strakonicích. Hosté ze Strakonic poté
navštívili místní podniky v Hirschbachu,
které jsou činné ve výrobě, zpracování a
prodeji bylin. Odborníci ze Strakonic zase
naopak ukázali tradiční jihočeské řemeslo
na bylinkové slavnosti v Hirschbachu (tzv.
Kräuterkirtag).

Ž adatel ( at )

Obec
Hirschbach im Mühlkreis
partner ( cz )

Místní akční skupina
LAG
Strakonicko
Z droj F oto

Obec Hirschbach im Mühlkreis

židovsk ý h ř bitov v Rož mberku n a d V ltavou
Nový židovský hřbitov v Rožmberku nad
Vltavou s asi 30 náhrobními kameny byl po
dlouhou dobu vydán na pospas chátrání. Za

použití veřejných prostředků a soukromých
příspěvků z Horního Rakouska mohly být
zásadně sanovány hroby a hřbitovní zeď,
neboť hřbitov je součástí společné
historie židovských obcí v jižních
Čechách a v Horním Rakousku.
Až do zřízení prvních hřbitovů
v Horním Rakousku v 60. letech 19.
století pochovávali hornorakouští
židé své mrtvé v Rožmberku nad Vltavou. Hřbitov je svědkem židovské
historie obou zemí a jeho udržování
zachovává vzpomínku živou. Malý
projekt také umožnil vytvoření
odstavného místa pro auta a
zřízení bezbariérového přístupu
tak, aby bylo místo přístupné všem
návštěvníkům.

Ž adatel ( A t )

Wider das Vergessen
Linec
partner ( C Z )

Město
Rožmberk nad Vltavou
Z droj F oto

Helmut Fiereder
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J ihočesk ý kompas
Ž adatel ( C Z )

Dům kultury Metropol
České Budějovice
partner ( A T )

OÖ Tourismus
Linec
Z droj F oto

Jihočeská Silva Nortica

Dům
kultury
Metropol
v
Českých
Budějovicích uspořádal na podzim roku 2011
již 3. ročník mezinárodního turistického veletrhu Jihočeský kompas. Veletrhu se zúčastnilo
92 vystavovatelů, včetně rakouských a bavorských, a navštívilo jej na 3 200 návštěvníků.
Cílem projektu bylo ukázat Jihočeský kraj
jako významnou turistickou destinaci, popularizovat přeshraniční spolupráci s Horním
Rakouskem a Bavorskem, uspořádat press
trip pro tour operátory a novináře z oboru
cestovního ruchu a podpořit prohloubení
spolupráce infocenter v rámci kraje i sousedních regionů. Veletrh přispěl, vzhledem ke
svému mezinárodnímu charakteru, k rozvoj
a posílení přeshraniční spolupráce s Horním
Rakouskem.

C esta k trva lému př átelstv í
Ž adatel ( C z )

Základní Škola
Prachatice
partner ( at )

Hauptschule
Aigen-Schlägl
Z droj F oto

ZŠ Prachatice

Hlavním cílem projektu byla spolupráce
partnerských škol na aktivitách, které vedly
ke zkvalitnění konverzačních schopností a
dovedností žáků i pedagogů. Dalším cílem
zde byla podpora a rozvoj již tradiční spolupráce škol, která se datuje již od 90 let.
Projekt byl realizován celoročním setkáváním a vzděláváním žáků a učitelů, na
přípravě aktivit pracovaly partnerské školy
společně. Náplň projektu byla směřována
k plnění klíčových kompetencí a tvořila
ji sportovní setkávání, kulturní činnost i
vzdělávací semináře učitelů. Největší setkání
se uskutečnilo při plavení dřeva na Schwarzenberském kanále na Šumavě. Projekt byl

zakončen vzájemnou výměnou zkušeností
s novými evropskými trendy při výuce.
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Projekty
BU BA – se sousedy z a lepší m

Dlouholeté školní partnerství obou škol
cestovního ruchu v Českých Budějovicích a
v Bad Leonfeldenu (BUBA) se ještě víc upevnilo díky akcím a aktivitám, které se vztahují
k budoucímu povolání studentů. Partnerství

spočívá v euroregionální školní
docházce, která sestává z tříleté
odborné hotelové školy v Bad Leonfeldenu a dvouletého nástavbového učebního kurzu v Českých
Budějovicích.
Prostřednictvím
vzdělávání v oborech ekonomika
cestovního ruchu a volnočasových
aktivit studenti získávají potřebnou
kvalifikaci a budují své kompetence v cizích jazycích (čeština a
němčina). Projekt zahrnoval jazykové pobyty a kurzy, praxi, prezentaci diplomových
prací, sportovní závody se žáky a učiteli, Dny
Euregio, prezentaci na veletrhu „Vzdělávání a
řemesla“ a Den otevřených dveří.

Ž adatel ( A T )

Tourismusschulen
Bad Leonfelden
partner ( C Z )

Střední škola a Vyšší
odborná škola
cestovního ruchu
České Budějovice
Z droj F oto

Renata Jachs

K r a jk á řsk ý v í kend
Obsahem projektu bylo setkání krajkářek
z podporovaného území, doplněné několika
doprovodnými akcemi pro širší veřejnost.
Projekt byl zaměřen zejména na ženy, coby
nositelky tradice výroby krajky v regionu.
Akce podpořila uplatnění žen v praktickém
i společenském životě, projekt přispěl
k většímu zapojení žen do aktivního života
v regionu.
Projekt se uskutečnil ve městě Sedlice,
v místě s více než 450letou tradicí výroby
paličkovaných krajek. Dříve ve městě dokonce fungovala unikátní krajkářská škola.
Tato tradice však byla za předchozího režimu
přerušena, škola zanikla, krajkářky byly
zaměstnány v socialistických závodech.

Od roku 1989 začíná Sedlice v rámci svých
možností s oživováním této dávné tradice ve
městě a jeho okolí.

Ž adatel ( C Z )

Město Sedlice
partner ( A T )

Mühlviertler Alm
Unterweißenbach
Z droj F oto

Město Sedlice
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D n y evropského d ědictv í – O dk a z kon ěspř e ž né dr á h y
Ž adatel ( cz )

Statutární Město
České Budějovice
partner ( at )

Spolek Freunde der
Pferdeeisenbahn
Rainbach im Mühlkreis
Z droj F oto

RMOÖ

Jednou z hlavních aktivit Dnů evropského
dědictví 2008 byla dobová ukázka koněspřežné
dráhy, kdy zde koněspřežka se solným vozíkem z Rakouska a funkční drezína vozily
návštěvníky akce. Prožitek z historické jízdy
byl umocněn dobovými ukázkami ze života a
zábavy v době největší slávy koněspřežky.
K dalším aktivitám projektu patřila návštěva
Kerschbaumu a Českých Budějovic s prohlídkou dochovaných památek koněspřežky,
dále pak výstava o koněspřežce a představení
partnerů – Spolku přátel koněspřežky, Muzea
v Kerschbaumu a Památkového ústavu
Horního Rakouska v prezentačním stánku
v Českých Budějovicích. Hlavním přínosem
projektu bylo posílení vztahů mezi obyvateli a
partnerskými organizacemi. V minulosti dráha
spojovala obě města a vedla až do Gmundenu
v Solné komoře. Toto propojení se díky projektu podařilo obnovit i pro dnešní generaci.

Pohár v ju d u
Ž adatel ( A t )

Union Judozentrum
Mühlviertel
partner ( C Z )

Sport Klub Judo
Týn nad Vltavou
Z droj F oto

Judozentrum Mühlviertel

Šumavský žákovský pohár v judu Judocup představoval sérii turnajů v judu pro
děti a mládež do 16 let. 100 až 200 judistů
se zúčastnilo pěti turnajů v Rohrbachu,
Týně nad Vltavou, Gramastettenu, Kaplici a Ulrichsbergu. Při společném tréninkovém dni nebyl v popředí jen závod,
ale také společný trénink a přátelské setkání dětí. Přínosem v oblasti sportu byla
vzájemná výměna zkušeností trenérů,
sdílení nových tréninkových metod a pedagogických zkušeností.
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Živnostensk ý trh

Hospodářské prostory Mühlviertel a
jižní Čechy spolu přímo hraničí. Zrušení
hraničních kontrol přistoupením ČR

k Schengenské dohodě v roce 2004
nabízí spotřebitelům a podnikům
možnost
provozovat
obchod
neomezeně. „Živnostenský trh jižní
Čechy – Mühlviertel“ ve Freistadtu toto
využil a byl rovněž podporou k navazování nových obchodních vztahů. Při
dvoudenní hospodářské akci mohly obchodní a výrobní podniky všech oborů
přímo, za výhodných podmínek, prodávat na prodejní ploše 4 500 m² různé
zboží, obzvláště skladové zásoby a výprodejový sortiment. Nabízeno bylo
výlučně nové zboží, které je možné prodávat
vzhledem k velikosti a charakteru trhu podobnou formou.

Ž adatel ( A T )

Hospodářská komora
Horního Rakouska
Freistadt
partner ( C Z )

Jihočeská hospodářská
komora
Český Krumlov
Z droj F oto

Hospodářská komora HR

Stezk a podél lužnice n ás spojuje
Cílem projektu byla příprava podmínek pro
realizaci „velkého“ projektu přeshraniční
spolupráce, kterým je realizace turistické
stezky podél Lužnice od pramene v Dolním
Rakousku k ústí do řeky Vltavy. Dalším
důležitým cílem bylo vytvoření příznivé atmosféry pro spolupráci obyvatel jižních Čech
a Dolního Rakouska v oblasti přeshraniční
turistiky. V průběhu projektu byly zjišťovány
turistické cíle a kvalita turistické infrastruktury v koridoru podél toku Lužnice. Vznikly
materiály propagující budoucí stezku – letáky, roll-upy s mapou průběhu trasy a mapa
1:50 000 zobrazující celý tok Lužnice. Významnou aktivitou byla také česko-rakouská
setkání starostů dotčených obcí. Cílovými

skupinami byla samospráva a obyvatelé obcí
podél Lužnice a jejich infocentra, podnikatelé
v oblasti cestovního ruchu a turistické kluby
v obou státech.

Ž adatel ( cz )

Klub Českých turistů
Bechyně
partner ( at )

Waldviertel Tourismus
Zwettl
Z droj F oto

KČT Bechyně
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E x pozice ry bá řstv í
Ž adatel ( C Z )

Český rybářský svaz
České Budějovice
partner ( A T )

Hornorakouský rybářský
svaz Linec
Z droj F oto

Rybářský svaz Č. Budějovice

Projekt umožnil vytvoření expozice o
jihočeském rybářství na výstavě v Riedu,
která je nejstarší výstavou v Rakousku. Ta
je koncipovaná jako zemědělská výstava
s řadou doprovodných akcí, účastní
se jí okolo 1 000 vystavovatelů.
Výstavu navštívilo více než 350
000 osob. Expozice obsahovala informace o jihočeském rybářském
svazu, možnostech rybolovu a prezentaci nejlepších revírů. Důležitou
součástí expozice byla i prezentace
dosavadní spolupráce s hornorakouským rybářským svazem.
Návštěvníci se zajímali o rybolov i o další využití volného času
především z oblasti Lipenska. Expo-

zice a propagační materiály jsou po ukončení
výstavy využívány na dalších výstavách,
kterých se Český rybářský svaz účastní.

Zelené most y
Ž adatel ( A t )

Spolek Grünes Herz
Europas
Haslach an der Mühl
partner ( cz )

Spolek Zelené srdce
Evropy
České Budějovice
Z droj F oto

Grünes Herz Europas

Ministerstvo životního prostředí České republiky vytvořilo velmi působivou fotografickou výstavu o 4 přeshraničních národních parcích země (Šumava, Krkonoše,
Podyjí, České Švýcarsko). Tato výstava
putuje po Česku a sousedních zemích. Na
ra-kouské straně Šumavy se dostala v roce
2011 do Haslachu a ukázala tam nejkrásnější
stránky sousední země. Doplňkově k ní
se uskutečnily různé exkurze do českých
chráněných oblastí, především do blízko
ležící Šumavy. Při nich mohli obyvatelé
Mühlviertelu obdivovat přírodní krásy
v českých národních parcích.
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S lun íčko nejen pro sv ě t lo a teplo

Občanské sdružení Volba pro Slavonice
uspořádalo cyklus mimoškolních workshopů,
na kterých se děti způsobem „škola hrou“
seznamovaly s teorií solární energie včetně
praktických ukázek fotovoltaických
komponentů. Následovaly workshopy,
kde si děti vyrobily vlastní fotovoltaické
panely, včetně jejich zapojení a následného využívání. Projekt byl zakončen
putovní výstavou výrobků dětí. Cílem
projektu bylo umožnit dětem sestrojit
si funkční zařízení poháněné sluneční
energií. Dalším cílem pak byla motivace dětí a mladé generace k setrvání
ve venkovském prostoru Slavonic a Dobersbergu s tím, že moderní technologie jsou právě zde uplatnitelné. Hlavní
cílovou skupinou byly děti ve věku

11–15 let a jejich rodiče, výstupy projektu jsou
však přínosné i pro místní obyvatele, školská
zařízení a podnikatelské subjekty.

Ž adatel ( cz )

Volba pro Slavonicko
Slavonice
partner ( at )

Zukunftsraum Thayaland
Dobersberg
Z droj F oto

Volba pro Slavonicko

Historick á data ba nk a
Historická databanka Šumavy chce poskytnout on-line historický obrazový a
textový materiál z Šumavy, a tím zdokumentovat společenský vývoj. Z archivu
Spolku Šumavanů a ze soukromých sbírek
je vytvářen rozsáhlý soupis knih. Ten je
důležitý tehdy, když existuje velký počet publikací, které byly zčásti vydány v nejmenších
nákladech soukromě a dnes jsou neznámé a
nedostupné. Každý z těchto tematicky široce
zaměřených tisků je zaevidován a opatřen
hesly. Obzvláštním skvostem je sbírka pohlednic, obsahující 5 000 exemplářů. Pohlednice datované roky 1900–1945 lze nahlédn-

out z přední i zadní strany. Webová adresa
historické databanky je: www.bwb-ooe.at

Ž adatel ( at )

Verband der
Böhmerwäldler
Linec
partner ( cz )

Fotoateliér Seidel
Český Krumlov
Z droj F oto

Verband der Böhmerwäldler

w
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S l avnosti so lné Z l até stezk y
Ž adatel ( C Z )

Město Prachatice
partner ( A T )

Obec Mauthausen
Z droj F oto

Město Prachatice

XXII. ročník Slavností solné Zlaté stezky
se uskutečnil již tradičně v posledním
červnovém víkendu roku 2012 v Prachaticích. Ukázkami dobových řemesel, kulturními programy, trhy a průvody v historických kostýmech je zde každoročně
připomínána historie a rozkvět města ve 14.–
16. století. Návštěvníci slavností se seznámili
s kulturou různých zemí Evropy, zejména se
zeměmi, s jejichž městy mají Prachatice partnerské vazby, mezi jinými i Mauthausen,
rovnež historické centrum obchodu se solí.
Město navštívila řada zahraničních delegací, souborů, obyvatel regionu jak českého,
tak i z rakouského a německého příhraničí.
Slavností se zúčastnilo na 800 hostů včetně

velvyslanců a jejich zástupců. Představitelé
měst se zúčastnili společenských setkání a
besed, které slouží k prohloubení vzájemných vztahů a spolupráce.

S po lečn á rozm a nitost
Ž adatel ( A t )

Österreichische
Naturschutzjugend
Haslach an der Mühl
partner ( cz )

Národní park Šumava
Vimperk
Z droj F oto

ÖNJ Haslach

Rok 2010, jako mezinárodní rok biodiverzity,
nabídl příležitost nasměrovat v příhraničním
regionu pozornost právě na toto téma a dát
impulzy pro ochranu biodiverzity v následujících letech. Síť chráněných území Natura
2000 na Šumavě je základním kamenem
pro jejich zachování, ale ochrana musí
přesahovat i přes hranice chráněných
území. Protože životní prostory a oblasti rozšíření živočišných a rostlinných
druhů nejsou vázány na politické hranice, je v otázkách ochrany přírody nezbytná přeshraniční spolupráce. Projekt
se pokusil v informačních kampaních a
interview k otázkám rozvoje přírodního
prostoru a krajiny informovat o stáva-

jících chráněných územích a upozornit na
opatření pro ochranu druhů. Společné procházky, prohlídky a akce k realizaci péče o
přírodu s dobrovolníky a školními třídami
podpořily zájem o otázky životního prostředí.
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sm ys lová a ktiviz ace pro seniory

Domov seniorů poskytuje pobytové sociální
služby pro sto klientů s cílem podpory a zachování fyzické a psychické soběstačnosti
uživatelů. Obsahem projektu bylo vyškolení
8 zaměstnanců Domova v aktivizačním konceptu, který se úspěšně používá v rakouském Institutu Lore-Werner (ILW). Přenesení
tohoto konceptu do praxe Domova seniorů
umožnilo uživatele služeb aktivovat, motivovat a podpořit je v žití hodnotného života
i ve stáří. Součástí projektu byla i realizace
konference pro odbornou veřejnost, které
se zúčastnilo přes 100 odborníků z celé ČR
a několik dalších ze sousedních států Ra-

kousko a Bavorsko. Přenesením fungujícího
know-how a nejnovějších poznatků v péči o
seniory došlo také k posílení česko-rakouské
spolupráce mezi oběma institucemi, činnými
v oblasti sociálních služeb.

Ž adatel ( C z )

Domov seniorů
Mistra Křišťana
Prachatice
partner ( A t )

Institut Lore Wehner
Vídeň
Z droj F oto

Fotolia

H a ló, sousede!
Obce Frymburk a Vorderweißenbach
uzavřely v roce 2002 partnerství obcí, které
se mělo realizovat především formou vzájemného spolupůsobení na četných akcích.
K těmto akcím patřily mimo jiné Open AirKino s historickými krátkými filmy z regionu, návštěva zástupců z Frymburku
při jazykovém kurzu češtiny ve Vorderweißenbachu, prezentace turistických
a komunálních struktur obce a regionu Frymburk ve Vorderweißenbachu,
návštěva sborů se sólovým zpěvem,
koncert hudební skupiny Frymburk a
literární akce ve Vorderweißenbachu.
Dále se konaly dva diskusní večery
k setkání mládeže, popř. o bilaterální
regionální politice. Koordinována je
též informační a propagační práce. Pro
realizaci společných aktivit je obzvlášť

důležitý nově zrenovovaný statek Löfflerů
ve Vorderweißenbachu, budova, jejíž stavitelé přišli začátkem 19. století z Frymburka
a která nyní slouží jako kulturní a diskusní
centrum.

Ž adatel ( at )

Obec Vorderweißenbach
partner ( cz )

Město Frymburk
Z droj F oto

Obec Vorderweißenbach
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Z v y k y a tr a dice
Ž adatel ( A t )

Goldhauben- und
Kopftuchgruppe
Freistadt
partner ( C Z )

Jihočeské folklorní
sdružení
Kovářov
Z droj F oto

RMOÖ

V rámci dvoudenní akce se ve Freistadtu
uskutečnil přeshraniční řemeslný trh a slavnostní průvod s krojovanými družinami
a hudebními skupinami z jižních Čech a
z okresů Freistadt a Urfahr/Umgebung. Prezentovaly se zde tradiční regionální řemesla i
zvyky obou zemí a regionů jako např. taneční
skupiny. Tím byly široké veřejnosti přiblíženy
zvyky a tradice v našem příhraničním prostoru. Akce obohatila rámcový program ke
společné zemské výstavě „Dávné stopy –
nové cesty“. Slavnostní program byl mnohostranný a obsahoval mimo jiné čtení
v dialektu Stelzhamerbund, hospodskou
hudbu z Horního Rakouska a jižních Čech,
řemeslný trh na vnějším zámeckém nádvoří,

taneční vystoupení „Velkého reje“ na jevišti
na hlavním náměstí a velký slavnostní
průvod krojovaných družin od výstavní
haly k hlavnímu náměstí.

E- cy k lostezk a
Ž adatel ( C Z )

Obec Dešná

partner ( A T )

Zukunftsraum
Thayaland
Z droj F oto

Obec Dešná

Projekt se zabýval propojením sousedních
příhraničních území prostřednictvím e-cyklotras, jeho dalším záměrem bylo představit
obyvatelům i návštěvníkům regionu nové
možnosti v oblasti ekologické individuální dopravy a prezentace
nových turistických forem.
Nejprve
byly
vyhledány
a
vyznačeny trasy vhodné pro elektrokola. Následovaly 4 předváděcí
víkendové akce realizované na
české i rakouské straně. Zde si
zájemci vyzkoušeli jízdu na elektrokolech a seznámili se s jejich
technickými i jízdními vlastnostmi. Pro e-cyklisty bylo vybu-

dováno zázemí, které spočívalo především
v umístění dobíjecích stanic. Projekt také
umožnil vydání informačních letáků a map
k prezentovaným e-cyklotrasám.
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:ku lt:
Mladí umělci z Horního Rakouska a jižních
Čech byli pozváni do soutěže v oblasti výtvarného umění, krátkého filmu a remixu.
Všichni zájemci mezi 17 a 25 lety vytvořili
umělecká díla na téma „prostory“, a měli
tak šanci prezentovat svůj kreativní potenciál a upozornit na sebe za hranicemi.
Při závěrečném galavečeru ve freistadtské
veletržní hale představilo své práce 20 vítězů,
které vyhodnotila profesionální porota.
Vzniklé krátké filmy byly promítnuty asi
1 000 hostům na velkoplošném plátně a
umělecká díla byla vystavena. Představení
remixů a soutěž hudebních skupin tvořily
rámcový program pro udílení cen.

Ž adatel ( A T )

Verein :kult:
Freistadt

partner ( C Z )

Barevný děti
České Budějovice
Z droj F oto

Hans Christian Merten

ša nce pro odpa dy
Projekt Šance pro odpady navázal na
předchozí spolupráci žadatele s celorakouským kompostárenským spolkem. Záměrem
projektu byl rozvoj spolupráce v odborném
vzdělávání, osvěta občanů i zástupců obcí.
Projekt realizoval „odpadovou“ informační
kampaň pro širokou veřejnost. Její součástí
bylo natočení vzdělávacího filmu a vydání
informačního CD/DVD, které obsahuje
kromě studie srovnání legislativy ČR a AT
v oblasti bioodpadů také sborník „Nejlepší
dostupné techniky pro využití odpadů se
zaměřením na bioodpady“. K dalším aktivitám projektu patřily společné semináře
zaměřené na legislativu odpadového
hospodářství a technologie využití odpadů,

realizované v Týně nad Vltavou a rakouském Weibernu.

Ž adatel ( cz )

Občanské sdružení
PRO-ODPAD
Týn nad Vltavou
partner ( at )

Kompostgüterverband
Weibern
Z droj F oto

Fotolia
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O bnova k řížové cest y
Ž adatel ( cz )

Obec Horní Dvořiště
partner ( at )

Obec
Rainbach im Mühlkreis
Z droj F oto

Obec Horní Dvořiště

Křížová cesta začíná u místního hřbitova
v Horním Dvořišti a vede na nedaleký vrch
Kalvárie. Je přibližně 1,4 km dlouhá,
sestává z 11 kamenných tesaných zastavení a zděné kaple situované na vrcholu
kopce. Křížová cesta vznikla v letech
1906–1910 a byla iniciována a vystavěna
německy mluvícím obyvatelstvem. Cílem
projektu byla obnova celé křížové cesty,
tj. všech 11 kamenných zastavení. Díky
obnově křížové cesty se rozšířila nabídka
v rámci rozvoje turistického ruchu s církevními tématy. Křížová cesta má velký
potenciál coby nenáročná výletní trasa
pro turisty i místní obyvatele. Příjemným
bonusem pro výletníky je krásný výhled
na městečko i široké okolí. Cesta byla zanesena do turistických průvodců, je osa-

zena informačními tabulemi a jsou zde nainstalovány odpočinkové lavičky.

B ezpečnost si lničn í ho provozu
Ž adatel ( A t )

Hornorakouský zemský
úřad
partner ( cz )

Jihočeský krajský úřad
Z droj F oto

Hornorakouský zemský úřad

Stranou od velkých stavebních záměrů, které
vyžadují dlouhodobé plánování, se tento projekt věnuje krátkodobé, a tím očividné realizaci malých opatření v rámci silničních staveb, které mají primárně zvýšit bezpečnost
silničního provozu. Vybrané úseky silnic
v oblasti česko-rakouské státní
hranice mají na základě jejich
spojovací funkce v rámci EU
na severo-jižní ose – obzvláště
v přepravě zboží a turistickém
využití – dopravně politický význam. Mají být pomocí obdobných
dopravních opatření pro účastníky

silničního provozu bezpečnější, a s ohledem
na pozemní značení také srozumitelnější.
V rámci společné evaluace a realizace byly
vytvořeny synergické efekty, které i při budoucích problémech nabízí solidní základnu
pro jejich zvládnutí.
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prů vodcovské z a řízen í pro k l ášter V yšší B rod

Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě je hojně
navštěvovaným turistickým místem regionu
Lipenska. Realizací projektu byla rozšířena
možnost kvalitní prezentace této
národní památky. Cisterciácké opatství
provádí prohlídky kláštera ve třech cizích jazycích a česky. Pro další jazyky
jsou zapůjčovány při prohlídce texty obsahující plný výklad prohlídkové trasy.
Díky nákupu profesionálního automatického průvodcovského vícejazyčného
systému, který umožňuje provádět
vícejazyčné skupiny najednou, došlo
k zefektivnění prohlídek.
Průvodcovský systém se skládá ze 40
ks přehrávacích přístrojů se sluchátky
a umožňuje poslech výkladu ve více

jazycích najednou. Systém nabízí kvalitní
zvukové nahrávky textů a dále zobrazení
obrázků, videa či animace.

Ž adatel ( cz )

Cisterciácké opatství
Vyšší Brod
partner ( at )

Sdružení na podporu
cisterciáckého kláštera
Vyšší Brod
Puchenau
Z droj F oto

Cisterciácké opatství Vyšší
Brod

sk a nzen státn í hr a nice a železné opon y
Skanzen „Státní hranice a železné opony
v Nových Hradech“ představuje unikátní
open air muzeum. Ve skanzenu se nachází cca
80 m dlouhá kopie železné opony a muzeum
s odbornou expozicí o vývoji státní hranice
a formách její ochrany od středověku až po
Schengen, se zaměřením na období „železné
opony“. Texty vytvořili společně odborníci
z ČR a Rakouska, díky společné přípravě se
zamezilo jednostrannému pohledu na tématiku. Součástí projektu bylo i setkání dobových svědků z obou stran hranice s mladými
zájemci o historii. Mezi návštěvníky skanzenu patří místní obyvatelé, žáci, studenti,
turisté a další zájemci o nedávnou historii.

V navazující fázi dojde ke společné českorakouské propagaci skanzenu a podobné expozici v rakouském Windhaagu.

Ž adatel ( cz )

Město Nové Hrady
partner ( at )

Spolek Grenzland
Heinrichs
Z droj F oto

Město Nové Hrady
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J iné cestová n í
Ž adatel ( at )

Spolek Sunnseitn
Feldkirchen
partner ( cz )

Kiwanis klub
Český Krumlov
Z droj F oto

Spolek Sunnseitn

Deset osob s různým postižením z Horního
Rakouska a jižních Čech se s doprovodným personálem zúčastnilo projektu „Jiné
cestování“ pro radost a povzbuzení. Společně
procestovali tato města zemské výstavy
2013: Freistadt, Bad Leonfelden, Vyšší Brod
a Český Krumlov. V každém městě cestovali
jinými dopravními prostředky (autobus,
kolo + vozík, člun, koňské povozy). Organizace a realizace proběhla ve spolupráci
s Klubem Kiwanis z Českého Krumlova, který

pořádá „Den s handicapem – den bez bariér“.
V rámci tohoto projektu se otevírá město a
jeho kulturní zařízení speciálně pro osoby
s různými postiženími. „Jiné cestování“ bylo
krokem na cestě ke kooperativnímu českorakouskému sousedství. Došlo k výměně
zkušeností mezi účastníky českými a rakouskými, hendikepovanými a zdravými.
Jedná se o impuls pro turistiku a práci
s občany s hendikepem.

Zimn í sportovn í den
Ž adatel ( A t )

Základní škola Liebenau
partner ( cz )

Základní škola Bavorov
Z droj F oto

HS Liebenau

Při zimním sportovním dnu provozovali
žáci z Liebenau a Bavorova ve společných
skupinách různé druhy zimních sportů.
Nabídka byla různorodá a skládala se vedle
sjezdu na lyžích a snowboardech také z bruslení, jízdy na běžkách, chůze se sněžnicemi
a metané. A tak i v druzích sportu stranou
od sjezdovky se mohli žáci seznámit a užít si
zábavu při pohybu a hře. Při plánování a realizaci aktivit získali učitelé cenné zkušenosti
ze spolupráce s partnerskou školou.
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Projekty
M y evropa né

Projekt prezentoval česko-rakouské vztahy
formou dlouhodobé výstavy fotografií na
veřejně přístupných místech. Velká výstavní
plocha upoutávala pozornost návštěvníků
i kolemjdoucích, lidé pozorovali portréty,
hledali příbuzné či známé
z obou stran hranice. Fotografováni byli občané Raabsu, Hornu a Jihočeského
kraje, vzniklo celkem 750
fotografií.
Fotografování
probíhalo v mobilním fotografickém studiu, lidé se
na fotografiích charakteristicky prezentovali např.
v pracovním oblečení,
s oblíbenými předměty
apod.
Cílem
projektu
bylo zdůraznit regionální
zvláštnosti
a
zároveň

ukázat život takový jaký je, bez bariér mezi
různými oblastmi dvou států.
Putovní výstava byla hojně navštěvovaná a
silně podpořila tvorbu společné identity pro
česko-rakouský region.

Ž adatel ( cz )

Město
Jindřichův Hradec
partner ( at )

Kulturinitiative
Weinsberger Wald
Z droj F oto

Georg Walter

Eurojack M istrovstv í E vropy

Při Eurojack Mistrovství Evropy se jedná
o vrcholový sport v oblasti sportovního

dřevorubectví s napínavými disciplínami,
jako je vrh sekerou, šplh na strom, prosekávání, springboard, řezání kotoučů,
příčný řez pilou nebo silové řezání. V rámci
Eurojacku je návštěvníkům tímto způsobem
prezentováno tradiční dřevařské řemeslo
z Horního Rakouska a partnerského regionu
Šumava. Při doprovodné řemeslné výstavě
bylo středem pozornosti téma „dřevo a trvale
udržitelná energie“. Cílem je rozsáhlá spolupráce živnostníků regionu, nadregionálně
působících podniků a partnerských obcí.

Ž adatel ( A t )

Obec Liebenau
partner ( C Z )

Město Volary
Z droj F oto

Obec Liebenau

Kontakt
Jihočeský kraj
•

Regionální rozvojová agentura Šumava
Stachy 422, 384 73 Stachy
Tel.: +420 380 120 261
E-mail: info@rras.cz
www.rras.cz

•

Euroregion Silva Nortica
Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 385 359
E-mail: info@silvanortica.com
www.silvanortica.com

Horní Rakousko (Oberösterreich)
•

Regionalmanagement Oberösterreich GmbH (RMOÖ)
Hauptplatz 23, 4020 Linz
Tel.: +43 732 79 30 38 –11
E-mail: rmooe.post@rmooe.at
www.rmooe.at

•

Euregio bayerischer wald – böhmerwald Mühlviertel
Industriestr. 6, 4240 Freistadt
Tel.: +43 7942 77 188
E-mail: freistadt@euregio.at
www.euregio.at
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