Tisková zpráva
V Nýrsku se 17.června konalo další z řady česko-německých setkání
V toto středeční odpoledne se v budově městské knihovny sešli nadšenci pro česko-německou
spolupráci a organizátoři přeshraničních akcí z regionu Přeshraničního akčního sdružení
Královský hvozd. Členy sdružení Královský hvozd je pět bavorských a sedm českých
sousedících obcí, na české straně s přirozeným centrem v Nýrsku, které již řadu let společně
pracují ve prospěch rozvoje regionu. Zásadními společnými projekty z minulých let je oprava
budovy městské knihovny v Nýrsku, kde bylo zřízeno setkávací centrum a Vybudování
běžecké stezky z Hamrů do Rittsteigu. O současných aktivitách informují stránky
www.ekoregion-uhlava.cz,.
Setkání, které se neslo v příjemném přátelském duchu se kromě členů akčního sdružení
zúčastnili také zástupci místních spolků, různých zájmových skupin a neorganizovaní
příznivci přeshraniční spolupráce. V úvodu účastníky provedl pan PhDr. Jan Lhoták z Muzea
Šumavy Sušice vývojem území Královského hvozdu, jehož minulost byla vzhledem
k horským drsným životním podmínkám a k společnému soužití Čechů a Němců velice
specifická a oproti životu ve vnitrozemí ojedinělá. V další části setkání byly především
obrazovou formou představeny tradiční česko-německé akce, které se v regionu těší velké
oblibě.
Pan Krásnický z Hájku u Všerub představil aktivity sdružení Tanaberk, mezi něž patří
spolupořádání Česko-Bavorského týdne. Aktuální je pro Tanaberk také pomalu dokončovaná
výstavba altánu na Svatoanenském vrchu, který bude sloužit jako odpočinkové místo pro
turisty i jako místo pro česko-německá setkání.
Ředitelka DDM Nýrsko paní Karlovská představila česko-německé prázdninové aktivity,
které pro děti z Čech a Bavorska spolu s paní Caroline Stoutner z Přírodního parku Bavorský
les pořádá od roku 2005 (tehdy za Německou stranu pořádané Katrin Wachter). Součástí
prezentace bylo také video, které ilustrovalo, jak spolu české a německé děti navazují
přátelství v rámci her a pestrého programu.
Paní Jůdová, spoluzakladatelka obnovené tradice Jízda svatého Linharta a žehnání koní
v Uhlišti, nám představila pohnutou nedávnou minulost kostela sv.Linharta a jeho postupnou
rekonstrukci a oživení, o kterou se zasloužila skupina nadšenců, za českou stranu především
rodina Jůdova a za německou stranu pan Albert Multerer. Letošní žehnání koní, které
proběhlo 13.června, bylo opět nádherným zážitkem pro několik desítek návštěvníků napříč
všemi generacemi, s převahou těch bavorských.
Program setkání se pomalu od historického exkurzu přes tradiční nebo obnovené akce přelil
k budoucím plánům pro přeshraniční spolupráci. Pan starosta Müller z obce Lohberg
představil plánovanou stavbu Dřevěné vyhlídkové věže ve zvířecím parku a pan starosta
Schmid z Arrachu uvedl projekt Přeshraniční lesní pedagogické centrum. Obě tato zařízení
budou sloužit jako zajímavý prostor pro další česko-německá setkání. Držme oběma těmto
nadšencům pro přeshraniční aktivity palce, aby se projekty podařilo zrealizovat.
Nádhernou tečkou za oficiálním programem pak byla gratulace k významnému životnímu
jubileu a poděkování za mnohaletý upřímný a srdečný osobní zájem o české sousedy panu
Egidu Hoffmanovi (zástupce krajského rady kraje Cham a iniciátor mnoha přeshraničních
aktivit a přátelství), jež pronesl a malou pozornost předal starosta města Nýrsko pan Rubáš.
To, že v regionu probíhá řada dalších česko-německých aktivit potvrdilo několik pozvánek na
akce, které během letních měsíců proběhnou jak na české, tak na bavorské straně Královského
hvozdu, na něž osobně pozvali své kolegy přítomní organizátoři těchto aktivit (informace o
konkrétních termínech naleznete na www.ekoregion-uhlava.cz).

Na další společné setkání se mohou těšit všichni zájemci o přeshraniční dění v regionu na
podzim 2009 v Neukirchenu b.hl.Blut.
Setkání je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie,
Investice do Vaší budoucnosti. Realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP
ZČ).

V Plzni, 19.6.2009
Monika Ženíšková, koordinátor projektu „Integrovaný přeshraniční rozvoj Královského
hvozdu“.

V Nýrsku se sešlo kolem třiceti českých a bavorských zájemců o česko-německou spolupráci,
tématem setkání byly tradiční a plánované společné přeshraniční aktivity.

Starosta města Nýrsko pan Miloslav Rubáš děkuje zástupci zemského rady panu Egidu
Hofmannovi za jeho několikaletou podporu přeshraničního přátelství.

