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Trojmezí - trojspolek a vysoký úředník EK L. Miko

Spolek pro infrastrukturu Trojmezí
Schwarzenberg na Šumavě
Bavorsko-Horní Rakousko- Jižní Čechy
ZL.771/7

Schwarzenberg 19.02.2018

Protokol
z 19. výročního shromáždění z pondělí dne 19.února 2018
v GH Sitter, Neureichenau-Bavorsko
Začátek: 17,00 hod
Konec: 18,45 hod.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program:
1.Zahájení
2.Schválení protokolu z posledního shromáždění ze dne 13.2.2017
3.Výroční zpráva předsedy
4.Reischlberg/Hraničník
5.Okružní šumavská stopa oblasti Mühl
6.Pozdravné projevy
7.Aktivity v současném roce: Pro:(podporované) Lyžařská stopa do Nové Pece, objížďka
Nová Pec, 4. dunajský most v Linci, lyžařská stopa krajem Mühl (normální stopa) z AigenSchlägl až k hlavnímu nádraží v Linci, objížďka Pasova-severní řízený provoz údolím Ilzu,
Šumavská okružní dráha, čerpací stanice Riedl, boj proti kůrovci.
Contra: (proti) Větrné stožáry, „Zelený svaz“, průchody pro
zvěř (rysi, vlci atd.), návrat divočiny.
8.Různé
Pozdravné projevy:
Starosta obce Neureichenau Walter Bermann ocenil bohatou účast na 19.výročním
zasedání. Pozdravil rovněž čestné hosty. Starosta rovněž vysvětlil letošní akci Drent und
Herent Fest v Julbachu, na které se podílí i obec Horní Planá z Čech.
Předseda spolku Dipl.Ing.Walter Höllhuber přivítal srdečně rovněž všechny účastníky
výročního zasedání a uvedl, že z důvodů termínů svoji neúčast omluvili nová velvyslankyně
Ivana Červenková, LHtv Strugl,
LR.Steinkellner, předsedkyně okresu Rohrbach
Dr.W.Mitterlehner, LR Gruber, LR Maier, Bz.Tg.Präs.Heinrich, OB Doper, MEP Rübig,
Bgm.Lamperstorfer, Bgm.Höfler, Bgm.Rührl, Präs.Schröcksnadel, Ramona Sadravetz jakož i
pan Demmelbauer.
Pan Höllhuber poděkoval již před tím domu GH Sitter jakož i starostovi obce
Neureichenau za pohostinství a obsluhu.
Schválení protokolu z posledního výročního zasedání z 13.2.2017:
Protokol z posledního výročního zasedání z 13.2.2017, které bylo všem členům
zasláno per Mail, bylo všemi účastníky schváleno.
Výroční zpráva předsedy:
V úvodu své výroční zprávy zdůraznil předseda jako hlavní akce navázání kontaktů
s ministrem Söderem a ministrem kultury České republiky Hermannem. S delegací senátního
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výboru z Prahy déle než 2 hodiny byla vedena diskuse o různých tématech. Starosta Jiří
Hůlka podal zprávu o 2 projektech, týkajících se prodloužení lanové dráhy do Nové Pece a
sanaci silničního spojení s Schöneben.
Starosta informoval, že v polovině roku 2017 vstoupil v České republice v platnost
nový zákon o ochraně přírody. Projekt na sedačkovou lanovku byl ukončen s výsledkem, že
předpoklad zpětné dopravy sjezdem nemůže být provedena. Všeobecně se stav projektů
v oblasti novým zákonem o ochraně přírody velmi ztížila.
Možnost ke zřízení lanové dráhy na Hraničník existuje, ale musí být předložen nový
projekt, který by měl být proveden jako prováděcí projekt. Možnost sjezdu na lyžích se nyní
ukazuje jako nereálná. Projekt nyní zkoumá renomovaná společnost, uvažuje se i možnosti
kabinové lanové dráhy mimo území Národního parku, avšak jeho provedení se hodnotí jako
velmi obtížné. Pan Miko, vedoucí komise Natura 2000 a vedoucí komise pro potravinářství a
chemický průmysl se staví vehementně proti projektům v tomto regionu nechává současné
existujících 131 projektů znovu prověřit s výsledkem, že více než polovina z nich nebude
realizována.
Od r.2008 se připravuje projekt sanace silniční dopravy do Schönebenu. Díky
podpory Infrastrukturního spolku jakož i bývalého vyslance Jana Sechtera a Euroregia může
být tento projekt pomalu uskutečňován. Jako první stavební etapa bude sanován most na státní
hranici, potom úsek silnice od hraničního přechodu ke kasárnám. Pro tyto dílčí úseky byly
nyní vydány ukoly, jejich dokončení se předpokládá do konce roku 2018. Paralelně s touto
první etapou budou na silnici postaveny 2 nové mosty a v souvislosti s tím i nové přeložky.
Objížďky kolem 2 obcí jsou další součástí této sanace. Pro tento stavební úsek se
předpokládá dokončení v r.2019. Pro tento účel se předpokládá silniční uzávěra v trvání 3
týdnů. Projednání se odvíjí jako Interegg III.Projekt. Na 12.března 2018 se plánuje
internacionální sezení v Horní Plané. Starosta Jiří Hůlka děkuje za podporu při realizaci
tohoto projektu předsedovi Spolku pro Infrastrukturu Trojmezí panu DI Höllhuberovi.
Horská dráha Reischl (Hraničník)
Předseda poděkoval za výklad a znovu otevřel ve svém referátu horskou dráhu na
Reischlberg, která byla také součástí prohlídky delegace senátního výboru z České republiky.
Předseda uvádí, že i na rakouské straně Šumavy se zesiluje vliv ochrany přírody a odkazuje
na Projekt nočního lyžování. Přes pozitivní rozhodnutí byl projekt advokátem přírodního
prostředí a jedné další organizace ochránců přírody krátce před začátkem jeho platnosti
odložen a znovu proti němu intervenuje.
Další pozdravné projevy
Provozní vedoucí EUREGIO Bavorský les-Šumava pan Kaspar Sammer zdraví členy
spolku a děkuje za pozvání na výroční zasedání. Pan Sammer uvádí, že EUREGIO letos slaví
25.jubileum. Hlavním cílem EUREGIA je spolupráce v oblasti komunální a civilně
společenské, která přesahuje státní hranice. Cílem je globální spolupráce, srdcem
EUROREGIA je oblast Dunaj-Vltava, která leží právě zde a zahrnuje kooperační programy,
které byly historicky úspěšné v Bavorsku, Rakousku i v Čechách. Pro opatření a projekty je
nyní rezervováno 20 mil.Euro pro Rakousko a Bavorsko a 40 mil.Euro pro Českou
rerpubliku. Finanční podpora se poskytuje cestou evropského fondu pro regionální rozvoj a
INTERREG a je k disposici pro přeshraniční regionální akce. Objem infrastrukturních
programů je pro tuto oblast velmi důležitý. Po r.2020 z hlediska pana Kaspara Sammera je
tato podpora téměř zajištěna. Mají být předloženy různé programy, což záleží přirozeně na
členských státech na úrovni EU.
Návrhy pro budoucí projekty po r.2021 podle Evropské komise jsou:
. Spolupráce v oblasti správy a organizací
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. Podpora společných pracovních trhů
. Podpora obou jazyků v pohraničních regionech
. Podpora přeshraniční silniční a kolejové mobility
. Podpora příhraničního zdravotnictví
. Podpora přeshraničních svazů a právnických systémů
. Vybudování přeshraniční digitální infrastruktury
EUROREGIO plánuje do r.2021 vypracování 10 místně významných pilotních témat
pro přeshraniční spolupráci na různých tématech společně s obcemi. Pan Sammer poděkoval
spolku za jeho práci.
Aktivity v letošním roce:
Aktivity v tomto roce: Pro (Podporujeme): Lanovka Nová Pec, objížďka Nová Pec, 4.most
přes Dunaj v Linci, okružní stopa (normální stopa) z Aigen-Schläglu až k hlavnímu nádraží
v Linci, objížďka Pasov-Sever, řízený provoz stopy v údolí Ilzu, Šumavská okružní dráha,
čerpací stanice Riedl, boj proti šíření kůrovce.
Contra (proti): Větrné elektrárny, „Zelený svaz“, koridory pro
zvířata (rysi,vlci atd.), návrat divočiny.
Tento pracovní program byl schválen všemi hlasy.
Různé:
W.Höllhuber uvádí, že se nemá vytvářet mínění, že to bude s příští generací ochránců přírody
jedndoduché, poněvadž se doposud přes několikeré projednávání nic nezměnilo a ani přístup
se nezměnil. Uvedl také aktuální problematiku „Rezervace tmavé Šumavy“, která se právě šíří
v médiích jako škodlivé „Světelné znečištění“, které se připomíná již od r.1911. Používání
světlometů podporujeme, ale zakládání „Tmavé rezervace“ absolutně odmítáme. V Boleticích
spoléháme na příslib České vlády, že zde nebude sklad vyhořelého paliva. Snahy o zastavení
financování atomových spolků zemskou vládou Horního Rakouska dále probíhají.
Poněvadž nebyly žádné další příspěvky k jednání uzavřel předseda výroční zasedání,
poděkoval účastníkům a vyjádřil uspokojení nad průběhem a jednotném přístupu .
Andreas Schrattner
pověřený zapisovatel
Příloha: Výroční zpráva

DI Walter Höllhuber
předseda

