
Zpráva o činnosti Klubu Euroregionu Labe v roce 1998 
 
Česká část Euroregionu Elbe/Labe – Klub Euroregionu Labe – regionální sdružení, které je 
programově a účelově zaměřeno především na spolupráci přesahující státní hranici, bylo 
založeno 9.června 1992 v Ústí nad Labem dohodou mezi zástupci  okresů Ústí nad Labem , 
Děčín, Teplice a Litoměřice. Formálně je toto sdružení založeno podle občanského zákoníku 
jakožto sdružení právnických osob. Základní cíle, forma činnosti a ostatní upravuje statut 
sdružení. 
K naplnění všech cílů a poslání KEL pracovaly v roce 1998 následující orgány a sdružení: 
1) Sněm KEL 
2) Rada KEL 
3) Sekretariát KEL 
4) Pracovní skupiny EEL 
 
1.1. Sněm KEL 
V současné době má KEL 153 členů. 
Sněm byl v roce 1998 svolán  2 x. VII.Sněm se konal 24.5.1998 v Ústí nad Labem za účasti 
54 členů ze 153 s právem hlasovacím. Nejdůležitějším bodem programu byl návrh na 
provedení potřebných změn v činnosti Rady KEL a ten předložit mimořádnému Sněmu KEL, 
který se konal 22.10.1998 rovněž v Ústí nad Labem, během něhož kromě jiného vzal Sněm na 
vědomí rozloučení p.Tomáše Římana s funkcí prezidenta KEL z důvodu ukončení jeho 
pracovní činnosti  ve funkci přednosty OkÚ Teplice, a zároveň dle nově přijatého statutu 
navrhnout Radě Euroregionu Elbe/Labe obsadit do funkce prezidenta KEL jeho předsedu ing. 
Ladislava Hrušku a do funkce víceprezidenta p.Petra Schlösingra  místopředsedu KEL. 
Tento již VIII.Sněm KEL schválil návrh „ Programu rozvoje KEL“, nové Stanovy KEL a 
nový Jednací řád Sněmu KEL. Radě KEL uložil připravit a projednat rámcové dohody 
s okresními úřady Ústí nad Labem, Děčína, Teplic a Litoměřic. 
 
2. Rada KEL 
 
Patnáctičlenná Rada KEL složená z 11 členů s hlasem rozhodujícím a 4 členů s hlasem 
poradním ( přednostové OkÚ ) zasedala v roce 1998 celkem 7 x . Chronologické zasedání 
Rady KEL v roce 1998 : 
1.  19.3.1998 
2.  14.4.1998 
3.  12.5.1998  
4.  21.7.1998  
5.   8.9. 1998 
6.   19.10.1998  
6. 22.10.1998  
 
2.1.Nejdůležitější rozhodnutí Rady  KEL v roce 1998 : 
 
1) Ke dni 30.4.1998 byl z funkce výkonného ředitele KEL odvolán ing. Ivo Feix a do funkce 

po výběrovém řízení jmenována Mgr. Valerie Erbanová. 
 
2) 21.7.1998 vzala Rada KEL na vědomí ukončení volebního období orgánů Rady KEL. 

Ing. Pavla Malečka ve  funkci předsedy KEL vystřídal ing. Ladislav Hruška ( primátor 
města Ústí nad Labem ) , do funkce místopředsedy KEL byl opět zvolen  



pan Petr  Schlösinger ( starosta města Jílové u Děčína ). Tato Rada se zabývala i návrhem 
potřebných změn v činnosti KEL. 
 

3) Na svém pátém zasedání se Rada seznámila a schválila „ Realizační plán KEL na období 
11/98 – 6/99 „ i návrh nových Stanov a Jednacího řádu KEL. Pověřila výkonnou ředitelku 
zpracováním návrhu „ Programu rozvoje KEL „.Všechny výše jmenované dokumenty 
KEL byly zpracovány ve spolupráci výkonné ředitelky KEL a poradního týmu primátora 
města Ústí nad Labem. 

 
4) Během šestého zasedání 19.10.1998  se Rada KEL seznámila se souhlasným stanoviskem  

p. Christiana Preusschera ( výkonný ředitel německé části EEL )  k dokumentu  „ Program 
rozvoje KEL „. Schválila i návrh jmenovat Mgr. Valerii Erbanovou jako zástupkyni  ing. 
Jaroslava Zámečníka Csc. ( sekretář Euroregionu NISA ) v předsednictvu AGEG za české 
euroregiony. 

 
5) Na posledním zasedání Rady KEL v roce 1998 bylo přítomnými schváleno založení   
      obecně  prospěšné společnosti  „ ARR EUROREGIONU LABE ,o.p.s. „ jako právnické        
      osoby zajišťující a posilující činnost KEL ve smyslu statutu KEL. 
 
 
2.2.Mezi další hlavní body jednání Rady KEL  dále patřily: 
 
- diskuse k programům PHARE CBC a Fondu malých projektů 
- diskuse k realizaci projektů KEL do Fondu malých projektů 
- příprava 2 Sněmů KEL 
- ekonomická situace KEL 
a další témata 
   
 
3.   Sekretariát Klubu Euroregionu Labe 
 
 
3.1. Složení a místo působení kanceláře 
 
Sekretariát KEL pracoval do 30.4.1998 ve složení ing. Ivo Feix  ( výkonný ředitel ) 
a sekretářka  Ivana Nosková.  
Od 1.5.1998 pracuje ve funkci výkonného ředitele Mgr. Valerie Erbanová , která je od 
počátku listopadu jedinou osobou, která zabezpečuje činnost tohoto sekretariátu, který do září  
působil v jediné nevyhovující místnosti. V polovině září byla kancelář přestěhována  do dvou 
místností 3.patra Magistrátu města Ústí nad Labem. 
 
3.2. Činnost sekretariátu KEL v roce 1998 pro členy KEL    
  
-    konzultační činnost pro občany a instituce  
-    konzultační činnost pro obce a města 
- koordinace pracovních skupin 
- monitoring vývoje programu PHARE CBC 
- technická pomoc při formulaci žádostí 
- asistence v mezinárodních komisích na regionální  a  státní úrovni včetně EU 
- asistence při činnosti orgánů KEL 



- spoluúčast na realizaci nejrůznějších akcí KEL 
- vydávání tiskových sdělení a vyjádření pro média 
 
 
4. Pracovní skupiny Euroregionu Elbe/ Labe 
 
 
Jedním z hlavních smyslů založení Euroregionu Elbe/ Labe v roce 1992 bylo  vytvářet a 
rozvíjet síť přeshraniční spolupráce a to jak na komunální tak na regionální úrovni především 
v těchto oblastech : 
- regionální a hospodářský rozvoj 
- doprava 
- životní prostředí 
- zdravotnictví a sociální péče 
- kultura, sport, mládež, vzdělání 
- cestovní ruch  
- havárie- ochrana před katastrofami 
 
- které jsou předmětem zasedání v sedmi identických pracovních skupinách, které se podle 

termínového plánu scházejí 2 x do roka ke společným pracovním jednáním. 
 
4.1.  
Pracovní skupina pro „ Regionální a hospodářský rozvoj „ se na svém zasedání v letošním 
roce zabývala především problematikou zpracování akčního konceptu rozvoje pro 4 saské 
euroregiony a požadavky týkající se „ Akčního plánu rozvoje pro Euroregion Elbe/Labe“. 
Zpracování přeshraničního akčního konceptu rozvoje, který má být zpracován ve spolupráci 
s MMR ČR, je hlavní náplní činnosti nejen této pracovní skupiny, ale i obou sekretariátů pro 
rok 1999, a bude jistě zařazen na přední místo v začínající činnosti  ARR Euroregionu Labe. 
 
4.2. 
Členové pracovní skupiny pro dopravu diskutovali o možnostech organizované veřejné 
regionální dopravy , stavem výstavby dálnice D 8 , budování nových hraničních přechodů pro 
automobilovou dopravu, čerpání finančních prostředků z Programu Phare CBC na rok 1999 
pro rekonstrukci povrchu silnice na hraničním přechodu v Petrovicích. 
Pro příští zasedání v roce 1999 má být číslem jedna programu : Dopravně zbožové centrum  
Lovosice 
 
4.3. 
Informace a stav realizace „ Velkého projektu ochrany přírody Východního Krušnohoří „ 
v rámci současně běžícího plánování výstavby dálnice D 8, bylo a bude tématem jednání  
pracovní skupiny pro životní prostředí . 
 
4.4. 
Na programu zasedání pracovní skupiny pro zdravotnictví a hygienu byla problematika šíření 
lidských i zvířecích nákaz na obou stranách hranice, s tím že byl konstatován aktuální stav, 
posouzeny možné tendence vývoje a zároveň  byla hledána společná řešení. 
 
4.5. 
Z oblasti kultury lze jako vzorovou akci jmenovat děčínský projekt, který probíhá za značné 
podpory 



obou sekretariátů EEL,  „ MOSTY – BRUCKEN“. Cílem projektu je navazovat mosty 
přátelství prostřednictvím rockových koncertů amatérských kapel, výměnou skupin mládeže 
v nejrůznějších oblastech volnočasových aktivit. 
Vrcholnou sportovní akcí probíhající i za organizační spolupráce obou sekretariátů EEL byl  
26. a bude 27. ročník  Závodu míru juniorů – Terezín  1999“ . 
Pod patronací EEL proběhl na německé straně EEL( Freital ) již VI. ročník Olympiády dětí a 
mládeže EEL  pro cca 1200 dětí, všichni zúčastnění se již připravují na VII.ročník ,jehož 
hostitelským městem má být v roce 1999 Děčín. 
 
O sportovních a kulturních akcích nadále informuje Kulrurně- sportovní kalendář EEL, jehož 
vydávání je jedním z úkolů sekretariátů EEL,jehož nová podoba se již připravuje. 
 
Z dalších společných aktivit EEL je nutno připomenout v září otevřené binacionální 
gymnázium v Pirně. 
 
V únoru 1998 proběhla registrace Svazu cestovního ruchu Deliteus, jeho činnost má 
zasahovat na celé území severozápadních Čech a především na území německé části EEL. 
 
Oba sekretariáty vynaložily značné úsilí při prosazování hlavního projektu pracovní skupiny 
pro havárie a katastrofy , ale i prioritního projektu EEL v rámci „ Velkých projektů“ 
Programu Phare CBC na rok 1999 – Integrovaný záchranný systém  v Teplicích, jedná se 
zrcadlový projekt projektu v Dippoldiswalde. 
Dnes můžeme říci, že tato námaha přinesla své ovoce,neboť při posledním zasedání JPMC 
bylo rozhodnuto, že i přes krácení finančních prostředků pro Program Phare CBC na rok 1999 
v ČR, získá tento projekt plnou dotaci. 
Ani záchranáři z ostatních okresů nezůstávají pozadu, na počátku velmi úzké spolupráce jsou  
záchranáři a hasiči z Ústí nad Labem a Drážďan a připravuje se spolupráce dalších. 
 
 
5. Dvoupartitní Rada Euroregionu 
 
V roce 1998 zasedala Rada Euroregionu Elbe / Labe zatím jednou 26.2.1998  na Komáří 
Vížce , kde na programu jednání byla zpráva o činnosti Euroregionu Elbe/Labe v roce 1997, 
stanovisko Euroregionu Elbe/Labe vytvořit společný program Interreg II a Phare CBC, 
s kterým byl seznámen jak Evropský parlament tak Evropská komise v Bruselu, zpráva o 
přípravě Akčního plánu rozvoje 2000 – 2006. 
Během tohoto zasedání zasedalo i prezídium Euroregionu Elbe/Labe, které se sešlo v letošním 
roce ještě jednou 24.6.1998 v Krupce, kde bylo diskutováno o možném stanovisku k 
případnému  zavedení mýtného na budoucí dálnici D 8 / A 17 Drážďany – Praha, česká strana 
Euroregionu byla seznámena s projekty Interregu IIC, prezídium schválilo návrh české strany 
vydávat dvojjazyčný informační zpravodaj Euroregionu Labe, který bude členy i nečleny 
Euroregionu Elbe/Labe informovat o jeho proběhlé i připravované činnosti. 


