ZPRAVODAJ
Euroregionu Glacensis

2/2017

Zástupci nejaktivnějších obcí a měst
z Euroregionu Glacensis navštívili sídlo
evropských institucí Štrasburk
Čtěte na straně 4-5

EUROREGION GLACENSIS

Úvodník
Vážení čtenáři,
vítám Vás na stránkách obnoveného
periodika – Zpravodaje Euroregionu Glacencis, česko-polského čtvrtletníku, který bude mj. prezentovat
nejzajímavější turistické zajímavosti
dotčeného území, tipy na cyklistické
i pěší výlety a tipy na akce, které stojí za to v nejbližším okolí navštívit.
Ve zpravodaji budou zveřejňovány
aktuální informace o Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacencis
a v nové rubrice „Hledání partnerství“ budou prezentovány instituce,
které hledají partnery pro přeshraniční spolupráci.
V minulém roce jsme slavili 20. výročí
vzniku Euroregionu Glacensis. Díky
aktivitám všech českých a polských
samospráv, které tvoří Euroregion
Glacensis, byla přeshraniční spolupráce velmi kreativní a přínosná.
Euroregion Glacensis jako Správce
Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
k 5. 5. 2016 vyhlásil kontinuální sběr
žádostí o dotaci na mikroprojekty
z Fondu mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Glacensis. Žádosti jsou přijímány průběžně s tím, že
jsou předkládány v rámci jednotlivých kol vyhlášené kontinuální výzvy. Nyní probíhá již 4. sběr žádostí, který bude ukončen 31. 10. 2017.
V rámci tohoto kola lze předkládat
žádosti o dotaci na mikroprojekty
pouze typu B a C v rámci prioritní
osy 2 a prioritní osy 4. Předchozí tři
kola výzvy přinesla zajímavé a originální projektové žádosti, jejichž
realizace přispěje k zintenzivnění
spolupráce mj. samospráv, sdružení
a dalších organizací a zejména
občanů v příhraničním regionu.
Propagována
bude
přeshraniční spolupráce a přírodní i kulturní zajímavosti našeho euroregionu.
Doufáme, že Vaše kreativita bude
pokračovat a díky realizovaným mikroprojektům dojde ke zvýšení spolupráce územních samosprávných
celků, kulturních institucí, škol
a k rozvoji přímých mezilidských
kontaktů.

2

ZPRAVODAJ 2/2017

Dne 29. března 2017 Monitorovací
výbor programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko schválil k financování 5 silničních projektů předložených v prioritní ose 2 ve výši dotace z EFRR na 35 mil. EUR. Všechny
silniční investice v rámci projektů budou realizovány na území
Euroregionu Glacensis, což povede ke zlepšení dopravní dostupnosti kulturního a přírodního dědictví našeho regionu. Modernizace
přeshraničních silničních spojení
přispěje i ke zvýšení cestovního ruchu a umožní rozvoj hospodářských
a sociálních vazeb v příhraničí.

Blíží se období dovolených, a proto
doufáme, že náš Zpravodaj pro Vás
bude zajímavou četbou, inspirací
a pobídnutím k poznávání krás česko-polských příhraničních oblastí.

Czesław Kręcichwost
předseda polské části
Euroregionu Glacensis

Hejtman Královéhradeckého kraje

navštívil sídlo Euroregionu Glacensis
Ve středu dne 31. května navštívil sídlo
Euroregionu Glacensis v Rychnově nad
Kněžnou hejtman Královéhradeckého
kraje pan PhDr. Jiří Štěpán Ph.D.
S Královéhradeckým krajem aktuálně
euroregion řeší mnoho aktivit. Společně
dlouhodobě připravujeme strategický
projekt v oblasti cestovního ruchu s názvem
Česko – polská Hřebenovka. Řešily se
otázky v oblasti dopravní dostupnosti,
kdy kraj získal v posledním období
dotace na tři strategické projekty řešící
zpřístupnění kulturních a historických
cílů na česko–polské hranici. Jedná se
o významné stavby v oblasti Orlických

a Bystřických hor, oblasti Stolových hor
a Broumovska. Královéhradecký kraj je
dlouhodobě na předním místě v čerpání
dotací z přeshraničního programu
INTERREG V-A. Proběhly také diskuse na
téma spolupráce destinačních společností,
využitelnosti nástroje Fond mikroprojektů,
rozvoj spolupráce v akademické oblasti
nebo např. zájem místních samospráv
o spolupráci s Polskem.
„Jsem rád, že tato schůzka se uskutečnila
v našem sídle euroregionu, což je možná
nezvyklé, ale o to více pro nás cenné. Pan
hejtman je velice otevřený spolupráci
s Polskem, svědčí o tom také jeho nedávná návštěva maršálka
Dolnoslezského
vojvodství ve Vratislavi.
Pro náš euroregion
je velice důležité být
s krajskými samosprávami v pravidelném
kontaktu a vzájemně
se informovat o krocích
směrem k Polsku. Na
tomto jsme se s panem
hejtmanem jasně shodli“, dodal Jaroslav Štefek,
sekretář euroregionu.
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Partnerské regiony prosazují kvalitnější vlakové
spojení Pardubic s Vratislaví

Na oficiální návštěvu Pardubického kraje
zavítal maršálek Dolnoslezského vojvodství Cezary Adam Przybylski. Po setkání s hejtmanem Martinem Netolickým
a jednání se členy krajské rady navštívil
v odpoledních hodinách také pardubické
letiště, kde se seznámil se stavbou nového letištního terminálu. Návštěvu kraje
zakončila polská delegace prohlídkou
pardubického zámku.
„S polskou stranou máme společnou
hranici, a proto spolupracujeme
v rámci čerpání finančních prostředků na přeshraniční spolupráci. Navíc máme podepsanou
celou řadu dohod, a to nejen mezi
regiony, ale například také mezi
naší Správou a údržbou silnic a dolnoslezskými silničáři,“ sdělil Netolický.

Podpora stavby
důležitých
komunikací, ale
také rychlejší
propojení
Pardubic
a Vratislavi

Jedním z hlavních témat debaty byla problematika dopravní
infrastruktury a propojení obou regionů
jak po silnici, tak především po železnici.
„Z našeho pohledu
by mohla být lépe
a více využívána
například železniční trať z Ústí nad
Orlicí přes Letohrad, Dolní Lipku
do Mezilesí. Stejně tak si myslím, že současné propojení Pardubic a Vratislavi,
které funguje jako zastávkové, by si zcela
jistě zasloužilo podobu spěšného vlaku
nebo vlaku vyšší kategorie,“ sdělil Netolický, který také připomněl významný projekt
v oblasti dopravní infrastruktury. „Dlouho
se hovoří o propojení Vratislavi, Brna
a Vídně, tedy dálnice D43, která není
jen v zájmu kraje, ale
celé České republiky.
Bohužel
však nebyla stále realizována
a silniční propojení
obou

regionů není ideální. Zároveň je nutné
dobudování dálnice D11 a zkapacitnění
silnic směrem do Polska,“ řekl Netolický,
na kterého navázal náměstek pro dopravu
a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Ten
připomněl projekty v oblasti dopravní infrastruktury, které v příhraniční oblasti Pardubický kraj v minulosti realizoval, ale také investice, které se v nejbližších letech chystají.

Vojvodství opravuje hrob Arnošta
z Pardubic
Významné historické propojení obou regionů je také v podobě Arnošta z Pardubic,
který je pochován v dolnoslezském Kladsku. „V současné době je dokončována třetí etapa rekonstrukce náhrobku
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, na
které se výrazně podílí studenti Univerzity Pardubice, konkrétně restaurátorské fakulty,“ sdělil 1. náměstek hejtmana
Roman Línek.

Projekty v cestovním ruchu mají
na obou stranách zelenou
Členové krajské rady se také seznámili s připravovanými projekty v oblasti cestovního
ruchu. „V současné době je připravován
projekt Česko-polské Hřebenovky, na
které se finančně podílí také Pardubický
kraj. Kolegové nás seznámili s dalšími projekty, které se zdají být
pro rozvoj cestovního ruchu
velmi zajímavé, a budeme se
s nimi chtít nejprve detailněji seznámit, abychom mohli
rozhodnout o jejich podpoře,“ sdělil hejtman Netolický.
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Starostové z Euroregionu
Tomáš Zdechovský
Od července 2014 je poslancem Evropského parlamentu za KDU-ČSL.
V letech 2004 – 2014 byl jednatelem
PR a komunikační agentury Commservis.com a od roku 2011 také vzdělávací agentury WIFI CZ a společnosti
Brain2win na trénink mozku.

Na výroční konferenci Euroregionu
Glacensis k 20. výročí od založení, která
se uskutečnila v prosinci minulého roku
ve Špindlerově Mlýně, byly oceněny
města a obce za aktivní přínos v oblasti
přeshraniční česko-polské spolupráce.
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jovicích a mediální studia na FSS MU
v Brně. Vedle toho získal ještě bakalářský titul na Papežské univerzitě v Římě
v oboru politické komunikace.
Je ženatý, má čtyři děti.

PŮSOBENÍ V EVROPSKÉM
PARLAMENTU

Věnuje se také publicistice a literární
činnosti. Je mj. autorem čtyř knih, z toho
tří básnických sbírek a jedné prózy.

Vícekoordinátor ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT), člen Výboru pro
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a náhradníkem ve Výboru
pro rozpočet (BUDG)

Vystudoval tři magisterská studia: pastorační asistent a pedagog volného času
na Jihočeské univerzitě v Českých Budě-

Člen delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou a náhradník v delegaci pro vztahy s Japonskem.

Jako poděkování ze strany Euroregionu
Glacensis obdrželi zástupci oceněných
organizací upomínkové předměty a také
voucher na zájezd pro jednu osobu do
sídla evropských institucí – Štrasburku.

v rámci programu navštívili budovu Evropského parlamentu, kde byla zprostředkována přednáška o fungování Evropské unie
a parlamentu, měli možnost nahlédnout na
jednání v plenárním sále a také se osobně se
setkat s europoslanci.

Zájezd byl organizován ve spolupráci s poslanci Evropského parlamentu panem Tomášem Zdechovským, který financoval českou delegaci a Bogdan Andrzej Zdrojewski
- polskou. Zájezd se konal ve dnech
11. – 14. 6. 2017 v době, kdy probíhalo plenární zasedání parlamentu. Starostové a jejich zástupci

Zájezd byl příjemným
setkáním lidí, pro
které je českopolská
spolupráce d e n n í m
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Glacensis navštívili Štrasburk
Bogdan Andrzej Zdrojewski
Profesní aktivity: • od 1. července 2014 poslanec Evropského parlamentu za Občanskou platformu (Platforma Obywatelska);
člen Komise pro kulturu a vzdělávání, zástupce Subkomise pro obranu, vedoucí delegace Evropského parlamentu pro kontakty
s Běloruskem • v letech 2007–2014 ministr kultury a národního dědictví • v letech
2006–2007 předseda klubu Občanské platformy v polském parlamentu (5. volebních
období parlamentu) • v letech 2005–2007
předseda Parlamentní komise pro národní
obranu • v letech 2001–2014 poslanec polského parlamentu (4.–7. volební období parlamentu) • v letech 1997–2000 senátor PR •
v letech 1990–2001 primátor Vratislavi;
• v letech 1979–1983 studium na Vratislavské univerzitě, studijní obor filozofie

• v letech 1982–1985 studium na Vratislavské univerzitě, studijní obor kulturologie
• rok 2015 – získání akademického titulu
doctor honoris causa Akademie výtvarných
umění E. Gepperta ve Vratislavi.
Přijal řadu vyznamenání, například:
• Rytířský řád sv. Silvestra udělený papežem Janem Pavlem II. (1998) • Zlatý kříž za
zásluhy PR (2002) • Důstojnický kříž Řádu
obrody Polska (2014) • Řád komandéra čestné legie (2012) • Řád sv. Karla v hodnosti
komandéra udělený monackým knížetem
(2012) • Řád Gra-Cruz v hodnosti Velkého
kříže udělený portugalským prezidentem
(2008) • Maltézský kříž (2012) • Řád I. třídy Velkého kříže Nizozemského království
(2014).
Je ženatý a má dvě dospělé děti.

chlebem, ze své vlastní zkušenosti již vědí,
co obnáší a také co přináší. Setkání lidí, kteří mají za sebou mnoho společných projektů a mnoho dalších před sebou.

A co dodal k zájezdu pan europoslanec Zdechovský: „Snažíme se lidi
spojovat a dávat dohromady. Proto jsme se rozhodli uspořádat společně s europoslancem a bývalým
polským ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim cestu českých
a polských starostů z Euroregionu
Glacensis do Štrasburku, kde na
ně čekal nabitý program. Přesně
tyto akce jsou pak důkazem, že dva
národy mohou skvěle spolupracovat. Proto by nás ani nikdy nenapadlo, vrátit na hranice nějaké
zátarasy a pohraničníky. Současná doba a spolupráce mezi národy
nám prostě vyhovuje.“
ZPRAVODAJ 2/2017
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23. zasedání Česko-polské mezivládní komise
pro přeshraniční spolupráci
Dne 5. – 6. června se v polské Vratislavi konalo další zasedání Česko-polské
mezivládní komise pro přeshraniční
spolupráci, kde česko – polské euroregiony působí jako samostatná pracovní
skupina pro euroregionální spolupráci, kterou za českou stranu vede náš
Euroregion Glacensis.
Místem pro zasedání se staly reprezentativní prostory sálu zastupitelstva Dolnoslezského vojvodství. Na zasedání představily jednotlivé pracovní skupiny výsledky
své činnosti. Zástupci Euroregionů se za
poslední roky setkali několikrát, zejména
ve věcech přípravy a spuštění dotačního
nástroje pro podporu spolupráce komunit
s názvem Fond mikroprojektů INTERREG
V-A. Svou prezentaci na tomto fóru mělo
poprvé Evropské seskupení pro územní
spolupráci NOVUM, jehož je Euroregion Glacensis spoluzakladatelem. Aktuální
činnost a společné akce představilo Česko-polské fórum. Zasedání mělo také svou
slavnostní část, a to když pan Jaroslav Zámečník, tajemník české části Euroregionu Nisa, obdržel vyznamenání prezidenta
Polské republiky - stříbrný kříž za zásluhy.
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Dále pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje obdržel ocenění Dolnoslezského
vojvodství za rozvoj česko-polských vztahů.

Zasedání se také zúčastnil pan Jakub Karf ík, velvyslanec ČR v Polsku, a této situace
jsme využili ke krátkému rozhovoru.

1. Pane velvyslanče, jak hodnotíte aktuální situaci vývoje vztahů mezi Českou
a Polskou republikou?
V roce 2017, těsně před rokem 2018, kdy obě země budou slavit stoleté výročí naší moderní
nezávislosti, jsou vztahy mezi Českou a Polskou republikou nejlepší, jaké kdy byly. A je to
pravda. A pokud se nepletu, v letošním roce, v roce 2017, ve vzájemném obratu obchodní výměny – v exportu - se Polsko stalo druhým nejvýznamnějším partnerem České republiky po
Německu, kdy přeskočilo i Slovensko. Myslím, že na tom je velmi dobře ukázáno, jaký význam
má Polsko. Je to země, která je významným ekonomickým, hospodářským článkem Evropské
unie, je to země, která zdatně obchoduje, země, která Česku konkuruje v jeho tradičních výrobcích, tradičních produktech - zejména strojírenského charakteru, a s tím se musí počítat,
s tím se musíme vyrovnat.
2. Součástí přeshraniční spolupráce jsou také bezesporu jednotlivé euroregiony.
Jak vnímáte jejich činnost?
Kromě některých specifických otázek, do kterých velvyslanectví, česká vláda a jednotlivá ministerstva vstupují, tam nevidíme mnoho problémů. Nějaké problémy jsou, ty známe – to je
např. Elektrárna Turów na česko-polském pomezí, to jsou světelná znečištění, problém dopravní infrastruktury, což je největší problém, který dosud existuje a ke kterému bych se potom vrátil. Ale to, co já vidím, je obrovská vitalita, schopnost, zájem spolupracovat na této
regionální úrovni. Ať to jsou samosprávy krajské, nebo jednotlivé obce /města, řadu z nich
jsem jich navštívil a musím říci, že jsem si skutečně dával opravdu záležet na tom a zájem mě
skutečně k tomu vedl, abych se neomezil pouze na oblast Katovic a Ostravska, ale na celou
česko-polskou hranici. A to je velice důležité, to co dokáží lidé sami a jejich samosprávy podél
celé té hranice, to se upřímně řečeno – nevyrovná tomu, co někdy dokáží ústřední orgány
nebo vlády, a ten efekt této spolupráce je pro naše spoluobčany a pro obyvatelé bezprostřední.
To co potřebujeme, je zlepšit dopravní propojenost. Jsem přesvědčen o tom, že v okamžiku,
kdy postavíme do Dolního Slezska první, možná že také zatím alespoň jen jednu jedinou dálnici nebo rychlostní silnici, se významným způsobem změní vztahy - tedy posílí se, rozrostou.
Nejen lidé, turisté, ale zejména malé a střední podniky začnou daleko více spolupracovat.
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Rozhledny táhnou
Rozhledny v Euroregionu Glacensis se postupem času stávají známé i v jiných
regionech.
Ve dnech 25. - 26. května do našeho euroregionu přijeli na vzdělávací stáž kolegové
z Místní akční skupiny „Partnerstwo dla
Rozwoju” z oblasti polské Ratiboře společně se zástupci Sdružení obcí Hlučínsko.
Euroregion Glacensis rozvíjí produkt rozhleden již od roku 2005. Za úspěšně ukončený projekt „Místa plná rozhledů“ získal
již celkem čtyři ocenění. Dvoudenní výjezd
představitelů MAS měl za cíl přesvědčit se
na vlastní oči o ekonomických a celospolečenských efektech vybudovaných rozhleden.
„První den byl věnován české části
euroregionu a do programu jsem zařadil rozhledny jak privátní, tak rozhledny vybudované veřejnou sférou, rozhledny vybudované pomocí dotací, ale
i z běžných rozpočtů obcí, rozhledny, ke
kterým je nutné dojít pěšky, i rozhledny
s dojezdem až bezprostředně k místu
stavby, rozhledny vzdušné, dřevěné, ale
i rozhledny kamenné. Představili jsme

kolegům také záměr na propojení rozhleden tzv. Hřebenovkou. Myslím, že se
jednalo o zajímavou „ochutnávku“ našeho regionu“, sdělil sekretář euroregionu
Jaroslav Štefek. Postupně účastníci navštívili rozhlednu na Křížové hoře v Červené
Vodě,
vyhlídkové
místo na Suchém
vrchu s turistickou
Kramářovou chatou,
Rozhlednu Mariánku v Horní Čermné
a rozhlednu Vrbice.

den se zájezd přesunul na polskou stranu
a navštívil lázeňské město Kudowa Zdrój
a jeho vyhlídkový altán, Novou Rudu a další
místa.

Na všech místech
měli možnost promluvit s představiteli obce a seznámit se
s vývojem návštěvnosti
rozhleden
a jejich funkcí v životě obcí. Druhý
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Mezinárodní konference „25 let přeshraniční spolupráce“
činnost zaměřila pouze na příhraniční spolupráci. Zároveň vznikla možnost zpřístupnit
Euroregion Glacensis obcím, které vyjádřily
zájem podílet se na česko-polské příhraniční spolupráci. Kromě toho byla tato změna
dána nutností vytvořit na polské straně euroregion, přehlednou strukturu pro řízení
dotačních programů EU. Tento právní stav
přetrvává do dnešní doby.
Sdružení obcí Kladska jako polská část
Euroregionu Glacensis řídilo Program
Phare Credo a Fond malých euroregionálních projektů programu Phare CBC.

Dne 18. května 2017 se v Kudowě Zdroji konala mezinárodní konference „25
let přeshraniční spolupráce“ pořádaná
Sdružením obcí Kladska (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej), které letos
slaví 25 let své činnosti. Po dlouhodobých snahách česko-polských aktérů
z obou stran hranice byla 5. prosince
1996 v Hradci Králové podepsána Rámcová smlouva Sdružení obcí Kladska
a Regionálního sdružení pro spolupráci pohraničí Čech, Moravy a Kladska
o zřízení euroregionu s názvem Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska
– „Euroregion Glacensis“. V prosin-

ci 2016 jsme slavili 20. výročí vzniku
Euroregionu Glacensis.
Když město Valbřich (Wałbrzych) a okolní
obce vyjádřily zájem o vstup do Euroregionu
Glacensis, rozhodli se členové Sdružení
obcí Kladska zřídit samostatný subjekt pro
přeshraniční spolupráci – Sdružení polských
obcí Euroregionu Glacensis. Dne 17. března
2000 bylo z iniciativy Sdružení obcí Kladska
zřízeno Sdružení polských obcí Euroregionu
Glacensis. Vznik nového sdružení vycházel i z nutnosti vzájemného přizpůsobení
euroregionálních struktur na obou stranách
hranice. Byla založena organizace, která svou

Po dobu 25 let své činnosti Sdružení obcí
Kladska spolupracuje s českou a polskou
částí Euroregionu Glacensis. S českou částí Euroregionu a dalšími českými partnery sdružení zrealizovalo řadu zajímavých
přeshraničních projektů.
Na konferenci v Kudowě Zdroji pan Czesław
Kręcichwost, předseda představenstva Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis,
a pan Miroslav Kocián, předseda české části
Euroregionu Glacensis, srdečně pogratulovali u příležitosti 25. výročí vzniku a činnosti Sdružení obcí Kladska panu Tomaszi
Korczakowi, předsedovi představenstva
Sdružení obcí Kladska, a popřáli mu další
úspěchy. Předsedové Euroregionu Glacensis
poděkovali za dosavadní úspěšnou spolupráci
a popřáli další úspěchy v naplňování stanovených cílů.

Červenec
2017

Kalendář akcí
2. července 2017
– okresní sportovní a hasičské závody ve Strzelině
Červenec-srpen
– „Prázdninová půjčovna babiček“
(blok animačních aktivit, literárních, výtvarných a divadelních dílen, poznávacích výletů a volnočasových akcí pro děti)

Srpen
2017

20. srpna 2017
– obecní dožínky na stadionu v Kondratowicích, obec Kondratowice
26. srpna 2017
– dožínky obce Strzelin, Městský park Armii Krajowej ve Strzelině

Listopad
2017

27. srpna 2017
– obecní dožínky, stadion ve vesnici Ludów Śląski
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11. listopadu 2017
– obecní Běh nezávislosti v rámci česko-polského mikroprojektu s názvem „Raz za razem, zawsze razem“, Borów
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Okres Strzelin
Okres Strzelin leží ve východní části
Dolnoslezského vojvodství, na pomezí
Slezské nížiny a Sudetského podhůří. Na
jeho území je pět obcí: Borów, Kondratowice, Przeworno, Strzelin a Wiązów.
Vratislav od Strzelinu, okresního města,
dělí pouhých 35 km.

vzduchu, ale i s ohledem na četné památky,
zajímavou a pohnutou historii, hustou
síť turistických tras a mnohé možnosti
volnočasových aktivit.
Ti, kteří se rozhodnou poznávat okres
Strzelin pěšky nebo na kole, se mohou

Skvělé místo pro víkendové výlety
Kousek

za

nacházejí
(Strzelinská
pahorkatina), jedna z nejatraktivnějších
částí celého Sudetského podhůří. I přes
poměrně malou nadmořskou výšku –
nejvyšší vyvýšení, 393 m n. m., Gromnik
– si zaslouží pozornost nejen z důvodu
snadné dosažitelnosti, krásných výhledů
(na Gromniku stojí rozhledna) a čistého

Wzgórza

Strzelinem

Strzelińskie

se

těšit na bohatou infrastrukturu cestovního
ruchu, jako jsou přístřešky, piknikové
stoly a naučné tabule postavené v rámci
realizace projektu „Naturowe trasy pieszo
– rowerowe, Natura łączy samorządy”.
Toto území je však především „Krajem
kamene”. Doly, důlní díla a lomy tvoří
nejcharakterističtější ráz krajiny okresu.
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Podorlická pivní cyklostezka nebo zábava s Geofunem!
Co takhle cyklovýlet mezi pivovary? Na trase nejdelší
pivní stezky v republice se seznámíte s historií tří pivovarů v podhůří Orlických hor. Navštívíte ten v Dobrušce,
Rychnově nad Kněžnou a Potštejně a ochutnáte piva,
jež patří k těm nejlepším u nás, jak dokládají úspěchy
v nejrůznějších soutěžích.
Zájemci mohou využít rovněž prohlídku pivovaru.
Stezka o celkové délce 90 kilometrů zahrnuje dvě trasy,
které propojuje Letovisko Studánka na okraji Rychnova
nad Kněžnou v krásném prostředí Ivanského jezera
a přírodního parku Lesa Včelný.
Stezka má své značení, protože vede z části
i po vlastních zatím neobjevených cestách. Láká
nejen na odměnu v podobě piv zdarma, kdy si na
jedné ze zastávek vyzvednete mapu a jednoduše
sbíráte razítka, ale zve také k návštěvě zámků v Rychnově, Doudlebách či Potštejně, hradu
Potštejn nebo vambereckého Muzea krajky.

Jak zjistit aktuální informace o svém spoji?
na www.tabule.oredo.cz zadáním čísla vlaku nebo linky autobusu
•můžete
zjistit jeho aktuální polohu
•po načtení QR kódu, který je nalepen na autobusové zastávce na označníku se zobrazí aktuální odjezdy z dané zastávky, včetně zpoždění
•na centrálním dispečinku IREDO na telefonním čísle 491 580 333 nebo

Další zábavná cykloputování v Orlických horách a Podorlicku přináší i mobilní aplikace
Geofun. Zde budou vašimi průvodci vládkyně
zdejších hor - princezna Kačenka, Pepek Zilvar
z Chudobince z Poláčkova románu Bylo nás pět,
místní aristokrat František Kinský nebo Orlická
cyklajn královna. Ti všichni vás seznámí s příběhy
a nejzajímavějšími místy, které byste při návštěvě
této destinace neměli minout.

774 076 546.
V provozu bude v pracovní dny od 6.00 - 21.00 hod., So+Ne+Svátky
8.00 - 19.00 hod.

Dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava
kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.

www.podorlickapivnicyklostezka.cz,
www.kralovstviorlicke.cz

www.audis.cz

www.icomtransport.cz

ČESKÉ
DRÁHY, a.s.
www.cd.cz
Den plný zážitků
na Kačenčině pohádkové stezce!
Novou interaktivní stezku najdete v Deštném v Orlických
horách. Trasa zaujme i soutěživé děti, neboť na každém
stanovišti vás čeká nejen pohádkový příběh, interaktivní prvek
a příjemné posezení, ale také úkol pro splnění soutěže, který
najdete na ceduli s mapkou.
Pohádkovou stezkou s deseti stanovišti vás provede
princezna Kačenka, kterou ztvárnila známá výtvarnice
a řezbářka Jarmila Haldová z nedalekého Sedloňova.
Součástí pohádkového putování je také pohlednice,
kterou zakoupíte v místním informačním centru a dalších prodejních místech. Obsahuje mapku, kde jsou
vyznačena místa s úkoly a razítky. Po nasbírání všech
deseti obdrží každý hráč zdarma jednu z cen.

DSO
Region Orlické hory
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DSO
Mikroregion Bělá

Svazek obcí
Dolní Bělá
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Mikroregion
Třebechovicko

Sdružení obcí
Orlicko

Region
Orlicko-Třebovsko

Region
Lanškrounsko

Město
Hradec Králové

Město
Rychnov nad Kněžnou

Město
Náchod

Město
Rokytnice v Orl. horách

Město
Vamberk

Město
Kostelec nad Orlicí

Město
Borohrádek

Město
Týniště nad Orlicí

EUROREGION GLACENSIS
zkratky: CT – cyklotrasa
TZ – turistická značka

Informační centra regionu
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www.arriva-vychodnicechy.cz

Hradec Králové, tel.: 495 580 492,
972 341 670
Jaroměř, tel.: 491 847 220
Česká Skalice, tel.: 491 453 870,
773 578 112
Náchod, tel.: 491 426 060,
778 411 680
Opočno, tel.: 494 668 111
Nové Město nad Metují,
tel.: 491 472 119, 731 627 741
Olešnice v Orlických horách,
tel.: 492 601 920, 732 928 374
Dobruška, tel.: 494 629 581,
724 965 051
Třebechovice pod Orebem,
tel.: 495 592 053, 607 395 006
Rychnov nad Kněžnou,
tel.: 494 539 027
Rychnov nad Kněžnou,
Správa CHKO Orlické hory
tel.: 494 539 541
Skuhrov nad Bělou,
tel.: 494 598 248
Deštné v Orlických horách,
tel.: 492 601 601
Orlické Záhoří, tel.: 494 542 033,
725 081 136

Kostelec n. Orlicí, tel.: 494 337 261,
724 367 861
Kostelecké Horky,
tel.: 724 186 819
Pardubice, tel.: 466 768 390,
775 068 390
Chrudim, tel.: 469 811 145,
606 576 513
Choceň, tel.: 465 461 949
Rokytnice v Orlických horách
tel.: 491 616 995, 736 752 200
Pastviny, tel.: 724 147 317
České Petrovice, tel.: 723 332 119
Žamberk, tel.: 465 612 946
Letohrad, tel.: 465 622 092
Žampach, tel.: 604 846 410,
465 618 184
Potštejn, tel.: 494 546 812
Ústí nad Orlicí, tel.: 465 514 271
Česká Třebová, tel.: 465 500 211
Jablonné nad Orlicí,
tel.: 465 641 371
Lanškroun, tel.: 465 385 207
Čer venovodské sedlo,
tel.: 608 840 595, 602 410 714
Králíky, tel.: 465 631 117
TIC Dolní Morava, tel.: 469 771 177

tel.: +48 663 020 355, +48 748 668 121

Kontakt na partnerskou horskou službu
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Rychlé poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití. S mobilní aplikací ZÁCHRANKA v tom nikdy nejste sami. Interaktivní návod
Vás provede nejdůležitějšími kroky jednoduchou a intuitivní formou.
Aplikace je volně ke stažení na www.zachrankaapp.cz

První pomoc

S funkcí “Lokátor” jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší automatizovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní, či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně
zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace na dané místo.

Lokátor

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát.
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu
vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby. Při
záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku
je důležitá přesná znalost místa zásahu. Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka
kontaktujete linku 155. Současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu.

Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby
Aplikace Horská služba do mobilu

Nové mobilní aplikace pro vaši pomoc

I v Pekle může být krásně.
Pojeďte se s námi přesvědčit.

Hlavní funkcí nové aplikace pro operační systémy
mobilních telefonů iOS (Apple) a Android je právě rychlé a snadné přivolání pomoci nejbližší
hlídky Horské služby v případě nouze.
Tato funkce navíc není závislá na dostupnosti datového signálu, ale pracuje s lokalizací pomocí GPS. Aplikace dokáže rovněž odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu s přesnou
polohou uživatele telefonu. Podle aktuální polohy uživatele umí také najít nejbližší stanici
Horské služby a zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu.
Aplikace je pro vás volně ke stažení na www.horskasluzba.cz

CKÁ
TURISTI A
LINK

Nové mobilní aplikace pro vaši pomoc

ásně.
vědčit.
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Aplikace Horská služba do mobilu

Hlavní funkcí nové aplikace pro operační systémy
mobilních telefonů iOS (Apple) a Android je právě rychlé a snadné přivolání pomoci nejbližší
hlídky Horské služby v případě nouze.
Tato funkce navíc není závislá na dostupnosti datového signálu, ale pracuje s lokalizací pomocí GPS. Aplikace dokáže rovněž odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu s přesnou
polohou uživatele telefonu. Podle aktuální polohy uživatele umí také najít nejbližší stanici
Horské služby a zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu.
Aplikace je pro vás volně ke stažení na www.horskasluzba.cz

Mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát.
Mobilní aplikace Záchranka je ve Vašem mobilním telefonu
vždy připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné služby. Při
záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby, nebo přílet vrtulníku
je důležitá přesná znalost místa zásahu. Jednoduchým přidržením nouzového tlačítka
kontaktujete linku 155. Současně záchranářům odešlete Vaši přesnou polohu.

Lokátor

S funkcí “Lokátor” jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS polohu a najdete nejbližší automatizovaný externí defibrilátor /AED/, lékařskou, zubní, či lékárenskou pohotovost. Aplikace přehledně
zobrazuje body zájmu s možností rychlé navigace na dané místo.

První pomoc

Rychlé poskytnutí první pomoci před příjezdem záchranné služby výrazně zvyšuje šanci postiženého na přežití. S mobilní aplikací ZÁCHRANKA v tom nikdy nejste sami. Interaktivní návod
Vás provede nejdůležitějšími kroky jednoduchou a intuitivní formou.
Aplikace je volně ke stažení na www.zachrankaapp.cz

Kontakt na partnerskou horskou službu
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
tel.: +48 663 020 355, +48 748 668 121

Vydal Euroregion Glacensis.
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Text Euroregion Glacensis. Mapa Geodézie On Line, spol. s r. o.
© Kompletní realizace Miloš Kaválek v roce 2017.

Informační centra regionu

Przewóz rowerów

Kursuje w soboty, niedziele i œwięta.
Opłata: korony i złote.

Kam na kolo?

Použité zkratky: CT – cyklotrasa
TZ – turistická značka

Krajem Karla Poláčka, délka 59 km
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Tato trasa prověří vaše síly v opravdových kopcích horského rázu a na terénních
cestách v údolích řek – o to hezčí zážitky vám slibujeme. „Ochutnáte“ Orlické
hory a jejich dvě řeky.
Popis trasy: Rychnov nad Kněžnou – vlaková zastávka (přes město ke koupališti,
dále po asfaltové cestě CT 4330) • Studánka (CT 4330, pokud nechcete jet
úsek po silnici, můžete ze Studánky pokračovat po zelené TZ – 1 km nezpevněné
cesty lesem) • Javornice (CT 4330 místy nezpevněná cesta) • Bělá (po neznačené
silnici a dále po silnici č. 310) • Nebeská Rybná (silnice č. 310) • Julinčino
údolí (bílá CT 4075 místy nezpevněná cesta) • Pěčín (bílá CT 4075) • Slatina
nad Zdobnicí (úsek podél řeky Zdobnice po CT 4075 je špatně sjízdný, doporučujeme jet po silnici kolem obce Dvorek) • Rybná nad Zdobnicí (návrat na bílou
CT 4075) • Záchlumí (bílá CT 4075, na rozcestí před Bohousovou doprava modrá
CT 4072) • Litice nad Orlicí (mezi Liticemi a obcí Brná nezpevněná cesta, modrá
CT 4072) • Potštejn (CT 4312) • Záměl (CT 4312) • Doudleby nad Orlicí (po
cyklostezce 4312, 4321) • Kostelec nad Orlicí (přes město ke kruhovému objezdu
na silnici č. 11, druhý výjezd vpravo CT 4311) • Slemeno (CT 4311, místy nezpevněná cesta) • Jedlina (za obcí odbočíme vpravo a pokračujeme po rozbité asfaltové
a dále nezpevněné cestě souběžně s modrou TZ) • Rychnov nad Kněžnou
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Zhruba pět kilometrů dlouhá,
nenáročná trasa začíná u stanice
lanové dráhy zdejšího skicentra,
kterou se pohodlně dostanete až
na Studený vrch. Odtud zamiřte
na procházku ke kostelu svatého
Matouše s výhledem na celé Deštné.

www.destne.info
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Okolo Pastvinské přehrady, délka 35 km

Pohodová trasa z velké části v přírodním terénu. Vede okolo nádherné Pastvinské
přehrady, která láká ke koupání a k veslování – loďky a šlapadla půjčují na více
místech. Občerstvit se můžete na příjemných terasách restaurací.
Popis trasy: Žamberk (od areálu Pod Černým lesem po cyklostezce) • Líšnice
(zelená CT 4073) • Nekoř (zelená CT 4073 od Nekoře až k hrázi nezpevněná
cesta, dále asfaltová silnice po levém břehu Pastvinské přehrady do údolí Orličky,
odsud CT 4069) • Klášterec nad Orlicí (přes most, modrá CT 4076) • podél pravého břehu Pastvinské přehrady (modrá CT 4076, dále CT 4069) • Nekoř (Nekoří
směr Bredůvka, CT 4069) • Šedivec (za obcí nezpevněná cesta až k Letohradu,
bílá CT 4074) • Letohrad (bílá CT 4074, za městem po cyklostezce) • Žamberk
(bílá CT 4074, přes zámecký park, zpět do areálu Pod Černým lesem)
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Město
Opočno

Město
Dobruška

Město
Jaroměř

Město
Česká Skalice

Město
Nové Město nad Metují

Městys
Doudleby nad Orlicí

Městys
Častolovice

Obec
Javornice

Obec
Pěčín

Obec
Obec
Slatina nad Zdobnicí Provodov - Šonov
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spojené s obecními slavnostmi, Jarmark
lokálního produktu, dožínky a Slavnosti
patrona Strzelina, sv. Michala. Každá akce
má svůj zajímavý program, který láká nejen
občany okresu, ale i návštěvníky ze vzdálenějších míst.

Těží se zde žula, čedič, svor (křemenná
břidlice) a kdysi také grafit, mramory, tonality
a kaolín. Strzelinské žulové kamenolomy
jsou nejhlubším žulovým těžištěm v Evropě.
Hloubka hlavního důlního díla dosahuje cca
120 m. Unikátní jsou i lomy v Jegłowé. Je
to jediné místo v Polsku a jedno z mála na
světě, kde lze najít horské křišťály.
Milovníky geoturistiky zveme na webové
stránky sdružení Geopark Sudetské podhůří
(Geopark Przedgórze Sudeckie), kde
najdete řadu zajímavých informací o našich
geozajímavostech. A nadšence geocachingu
zaujme pestrá nabídka „Geologického
geocachingu na Sudetském podhůří”
– „Geologiczny Geocaching na Przedgórzu
Sudeckim” (web http://geopark.org.pl/
Geocaching/geocaching.php). 		
Při návštěvě toho půvabného místa v Dolním Slezsku stojí za to vidět a seznámit se
s historií zdejších památek dochovaných
přes četné války, kterým toto území čelilo.
K nejstarším patří Rotunda sv. Gotharda
ve Strzelině z poloviny 12. století. Při projíždění zdejšími obcemi stojí za to si povšimnout i sakrálních objektů a také zámků,
jichž je na území okresu celá řada. Milovníci
odpočinku u vody jistě ocení nabídku rekreačního střediska v lokalitě Biały Kościół
a na ty, kteří dávají přednost relaxaci
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u krytého bazénu, ve vířivce nebo sauně,
čeká Aqua Park Granit ve Strzelině. Po
intenzivním dni si lze odpočinout u dobrého filmu v celkově zrekonstruovaném
kině Grażyna. Okres Strzelin nabízí i řadu
zajímavých akcí. Zde je nutné zmínit akce
Pokud se zajímáte o dějiny, kulturu, sport, jste nadšeným rybářem nebo houbařem,
hledáte zajímavé trasy, jak cyklistické, tak pěší, neváhejte se a vydejte se již dnes
poznávat okres Strzelin. Jistě nebudete litovat.

EUROREGION GLACENSIS

Stezka korunami stromů Krkonoše
V září loňského roku začal v Janských
Lázních vznikat unikátní projekt, Stezka korunami stromů Krkonoše. Během
podzimních měsíců byly zahájeny zemní
práce a budovány základy pro dřevěnou
konstrukci. S příchodem jara stavba pokračuje a projekt začíná získávat jasnější
obrysy. Díky využití speciálních technologií probíhá celá stavba s minimálními
zásahy do okolní přírody.
Stezka korunami stromů Krkonoše vyroste
na úpatí Černé Hory a jako jediná z dosud

realizovaných projektů bude obsahovat
podzemní kořenovou část. Zhruba ve dvou
třetinách stezky se bude tyčit 45 metrů
vysoká vyhlídková věž. Celá stavba bude
bezbariérová, tím bude umožněn přístup
až na její nejvyšší místo hendikepovaným,
seniorům nebo rodičům s kočárky. Věž nabídne volný výhled a otevře nové pohledy
na východ, jih a západ. Součástí stezky také

budou didaktické zastávky s informacemi
o okolní přírodě a místním ekosystému.
Celý projekt vzniká v úzké spolupráci se
Správou Krkonošského národního parku,
která je zároveň garantem přírodně-edukativního konceptu.
„Těší nás, že Stezka korunami stromů Krkonoše vzniká právě v Janských

Od kořenů do korun stromů
Lázních. Tento ojedinělý projekt znatelně rozšíří volnočasovou nabídku a atraktivitu našeho města. Janské Lázně jsou
oblíbeným výchozím místem
pro výlety na vrcholky Krkonoš
a jsme moc rádi, že můžeme
návštěvníkům nabídnout něco
nového a obohatit tak jejich
zážitky z hor,“ uvádí Jiří Hradecký, starosta Janských Lázní.

Propagační kampaň Programu Interreg V-A
Česká republika
Společný sekretariát Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko bude na doporučení Evropské komise od června
realizovat propagační kampaň zacílenou na širokou veřejnost.

■ plakátovou kampaň realizovanou v cca 85 obcích a městech
pohraničí na obou stranách hranice, ve vozidlech MHD,
■ video spot, který bude prezentován na populárních streamových
portálech, ve vozidlech MHD, regionálních vlacích a při dalších
příležitostech,
■ putovní výstavu, která se na podzim představí v obcích v pohraničí,
které zatím nejsou aktivní v přeshraniční spolupráci,
■ soutěž pro studenty středních a vysokých škol, kde hlavní cenou bude
placená stáž v Centru pro regionální rozvoj ČR.
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Vyvrcholením kampaně bude mezinárodní konference, během které budou představeny nejen dosavadní výsledky přeshraničních programů na polsko-českém pohraničí, ale i výzvy a podmínky budoucnosti Evropské územní spolupráce po roce
2020. 
Maciej Molak

tému

hranného sys

v oblasti zác

#překračujemehranice

Cílem kampaně je seznámit občany příhraničních regionů s výsledky dosavadních programů přeshraniční spolupráce na česko-polském pohraniční
a s možnostmi současného Programu. Kampaň zaměřená na místní obyvatelé bude zahrnovat:

uc
tariát Olomo
Společný sekre
CZ-PL
Interreg V-A , CZ 779 00 Olomouc
Hálkova 171/2
eu
www.cz-pl.
CZ-PL
Interreg V-A
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čujem
Překra
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RUBRIKA
Členská základna se rozšiřuje
– představujeme nové členy

Rychnov n. Kn.

Teplice nad Metují

Teplice nad Metují

Samo městečko má půvabnou polohu v tichém, romantickém, k jihu otvírajícímu
se údolí řeky Metuje a je obklopené kolem
dokola bohatě zalesněnými vrchy. Blízké
lesy skýtají úchvatné vyhlídky, tichá zákoutí a osamělé turistické stezky. Celá oblast je známá jako zdroj pitné vody, která je
mnoha prameny přiváděna z hloubi Adršpašsko-teplických skal.
V Teplicích nad Metují žije na poměrně velké rozloze přes 56 km2 necelých 1700 stálých
obyvatel. Kromě desetitisíců turistů z ČR i
zahraničí, především z Polska, se do Teplic pravidelně vracejí desítky majitelů chat
a chalup, tzv. chalupářů.
Nejnavštěvovanějším místem Teplic nad
Metují jsou bezesporu Teplické skály, které
oprávněně patří k nejobdivovanějším přírodním lokalitám v České republice. Tvoří rozsáhlejší část národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Necháte-li se zlákat k
návštěvě Teplických skal, čeká vás procházka
divokým skalním labyrintem, jehož monumentální krása doslova bere dech.
Projdete
pod
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masivními Chrámovými stěnami, prostoupíte úzké soutěsky Anenského údolí, navštívíte malebná zákoutí i velkolepé vyhlídky.
Náhodné podoby skalních útvarů vás budou
inspirovat k představám stejně jako všechny
návštěvníky před vámi, kteří do Teplických
skal začali mířit již před několika staletími.
Součástí skalní oblasti jsou i Jiráskovy skály
se zámečkem Bischofstein, zříceninou hradu
Skály, Černým jezírkem a nejvyšším bodem
Adršpašsko-teplických skal, rozhlednou Čáp.
Ta od roku 2014 nabízí všem návštěvníkům
nezapomenutelný zážitek v podobě výhledů
na blízké i daleké okolí a dává jim možnost
nahlédnout na svět tak trochu z „čapí“ perspektivy. Rozhledna byla vybudována v rámci
projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“ a zajímavá je i samotná její
montáž. Ta, vzhledem k nepřístupnosti terénu, proběhla za pomoci moderní techniky
v podobě helikoptéry, která na vrchol přepravila jednotlivé díly rozhledny.
Také pro horolezce jsou Teplické a Adršpašské skály vyhlášeným pojmem. V Teplicích
nad Metují se navíc každoročně poslední
víkend v srpnu koná Mezinárodní horolezecký filmový festival, který s několikaletou
přestávkou probíhá již od roku 1980. Jedná se
o soutěžní přehlídku profesionálních i amatérských filmů s horolezeckou a sportovní tématikou a mimo filmů je pro diváky připraven
také bohatý doprovodný program.

Kromě výše uvedených aktivit se v Teplicích
nad Metují odehrávají další tradiční akce.
Více jak dvacet let pořádá sportovní klub
Redpoint velmi náročný závod horských kol
Rallye Sudety, který se svými více jak 100 km
klikatí širokým okolím CHKO Broumovsko.
Místní spolek zahrádkářů připravuje více jak
deset let regionální zahrádkářskou výstavu a
Spolek Radost převzal pořadatelství turistického pochodu Teplicko-Adršpašská 33.
V Teplicích nad Metují je bohatá spolková
činnost. TJ Slavoj Teplice nad Metují zastřešuje oddíly lyžařů, fotbalistů, volejbalistů,
horolezců, rekreační Cyklo-Ski a Asociace sportu pro všechny. Zmiňovali jsme již
sportovní klub Redpoint, MO zahrádkářů
a Spolek Radost, nesmíme zapomenout na
myslivce, hasiče a občanské sdružení Český
červený kříž, kteří se kromě své základní činnosti spolu se sportovci velmi aktivně podílejí na organizaci horolezeckého filmového
festivalu. Dalšími spolky jsou MO rybářů
a občanské sdružení B.U.K. Zdoňov.
Největším projektem města posledních dvaceti let byla „Víceúčelová sportovní hala“. Od
roku 2009 nabízí nafukovací hala nejenom
místním sportovcům tři tenisové kurty, kde
se hraje i fotbal, florbal, volejbal...,ale probíhá
zde i hasičský víceboj mládeže. Dále je součástí areálu squashový kurt, posilovna, infra
sauna, samozřejmě

EUROREGION GLACENSIS

šatny a sprchy. Výstavba tohoto moderního
areálu byla podpořena dotacemi EU a ČR,
především pak z Regionálního operačního
programu Severovýchod.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další
projekty na Broumovsku.
Milan Brandejs, starosta města

Město Teplice nad Metují se rozhodlo podpořit členstvím EURG v době realizace projektu
rozhleden, v rámci kterého byla postavena
velmi povedená rozhledna Čáp. Kromě tohoto projektu si vážíme i dalších projektů EURG,
především pak oprav a rekonstrukcí silnic v
česko-polském příhraničí, kdy se vedle jiných
opravily na území našeho města krajské silnice ze Zdoňova do Mieroszowa (PL) a úsek
z Bohdašína přes Vernéřovice do Meziměstí.

RUBRIKA – Hledáme vhodného potencionálního partnera
Vážení členové Euroregionu Glacensis. Hledáte své nové partnery na polské nebo české straně?
Máte dobré nápady, řadu zajímavých aktivit, ale nemáte je s kým realizovat?
Rádi byste přihlásili své záměry do Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A?

Právě Euroregion Glacensis zajišťuje vyhledávání nových partnerů. Jsme tu pro vás a přicházíme s novou rubrikou, ve které budeme aktuálně každé čtvrtletí představovat vhodné kandidáty pro vzájemnou spolupráci. Se svými požadavky na partnerství se obracejte na sekretariáty
Euroregionu Glacensis – česká část – info@euro-glacensis.cz a polská část – biuro@eg.ng.pl

Nové partnery hledají:
Název a sídlo

Gmina Stoszowice (powiat ząbkowicki) – Obec Stoszowice (okres Ząbkowice)

Koho hledá

Partnera ke spolupráci v oblasti zkvalitnění turistické nabídky zvýšením dostupnosti pevnosti
Srebrna Góra – Fort Donżon spočívající ve výstavbě kabinové lanovky.

Očekávání od partnera projektu

V rámci projektu dojde ke zlepšení dostupnosti památky, kterou je pevnůstka Donżon, a to
postavením kabinové lanovky, včetně výstavby sjezdovky.

Zájem o společné projekty

ANO

Název a sídlo

Gmina Strzelin (powiat strzeliński) – Obec Strzelin (okres Strzelin)

Koho hledá

Partnera pro spolupráci v oblasti cestovního ruchu a rekreace – společná propagace regionu,
rekreační turistiky a aktivního a zdravého životního stylu.

Očekávání od partnera projektu

Společná realizace projektu týkajícího se rekonstrukce lesních cest a stezek na trvale udržitelnou
cyklotrasu singletrack včetně doprovodné infrastruktury - zřízení a vybavení odpočinkových míst,
vytvoření mobilní aplikace do chytrých telefonů.

Zájem o společné projekty

ANO
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Název a sídlo

Gmina Złoty Stok (powiat ząbkowicki) – Obec Złoty Stok (okres Ząbkowice)

Koho hledá

Partnera ke spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, občanských aktivit v obou zemích, včetně
sdružení a nevládních organizací, např. senioři, sportovní spolky, fotbalové kluby, sbory
dobrovolných hasičů, spolky zahrádkářů, dále subjekty působící v oblasti propagace, cestovního
ruchu, spolupráce dětí, mládeže, hudebních souborů.

Očekávání od partnera projektu

Realizace záměru týkajícího se revitalizace městského parku a jeho vybavení infrastrukturou pro
kulturní a turistické účely, postavení tematických tras věnovaných polsko-českým dějinám
pohraničí, revitalizace prostranství a zeleně v centrech měst, revitalizace a výstavba sportovněrekreačních objektů (např. in-linové trasy apod.)

Zájem o společné projekty

ANO

Název a sídlo

Szkoła Podstawowa, Braszowice, Powiat Ząbkowice Ślaskie (základní škola,
okres Ząbkowice Ślaskie)

Koho hledá

Základní škola Braszowice patří pod obec Ząbkowice Ślaskie a vzdělává děti ve věku 6 – 12 let.
Hledá partnera podobného charakteru pro cílovou skupinu dětí 1 - 3 třídy. Cílem společných
aktivit je zlepšení fyzické kondice dětí a popularizace volno-časových aktivit.

Očekávání od partnera projektu

Možnost organizování společných akcí a výletů v uvedené oblasti pro definovanou cílovou skupinu.

Zájem o společné projekty

ANO

Smlouva na rekonstruci silnice
Międzylesie – Lesica – Niemojów již podepsána!
Okresní silnice 3274D, která vede
z Międzylesie přes Lesici do Niemojowa,
se dočká rekonstrukce. Kladský okres
obdržel dotaci ve výši 5,5 mil. PLN
z prostředků Regionálního operačního
programu Dolnoslezského vojvodství na
období 2014–2020. Koncem ledna kladský okresní starosta Maciej Awiżeń a uvolněný radní Piotr Marchewka podepsali na
Maršálkovském úřadě smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci. „Práce budou

probíhat na téměř 11kilometrovém úseku
silnice – od státní silnice ‚33‘ v Międzylesie k hraničnímu přechodu v Niemojowě.
Investice je naplánována na období 2 let.
V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby. V první řadě bude
rekonstruována silnice v Lesici a k hraničnímu přechodu v Niemojowě. V roce
2018 pak bude následovat rekonstrukce ul.
Wojska Polskiego v Międzylesie,” informuje
Piotr Marchewka.

Silnice v Kamieńczyku k hraničnímu
přechodu projde celkovou
rekonstrukcí
V půlce února získal okres Kladsko příslib na odstraňování následků živelných
pohrom, aby bylo možné dokončit rekonstrukci silnice v Kamieńczyku v obci
Międzylesie. Tato silnice vede k hraničnímu přechodu s ČR a je velmi důležitá z hlediska cestovního ruchu a její význam pro
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cestovní ruch v této části pohraničí stále
roste. K rekonstrukci zbývá ještě téměř 1,5
km silnice. V loňském roce proběhla oprava na úseku 2 km. V březnu letošního roku
bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Investice by měla být ukončena
koncem léta.

EUROREGION GLACENSIS

Program Interreg V-A, prioritní osa 4:
Spolupráce institucí a komunit
Počátkem roku 2016 bylo možné poprvé
v programovém období 2014 – 2020 předkládat žádosti o dotace na česko-polské
projekty v rámci programu Interreg V-A
do prioritní osy 4 (PO4), která má název
Spolupráce institucí a komunit. Již ze samotného názvu prioritní osy je zřejmé,
jaké projekty je možné realizovat v rámci této osy. Jedná se o projekty zaměřené
na rozvoj spolupráce institucí veřejné
správy z obou stran hranice, vytváření
a rozvoj přeshraničních kooperačních
sítí včetně spolupráce NNO a sociálních
a hospodářských partnerů, které přispějí

ke zvýšení intenzity spolupráce institucí
a komunit v příhraničním regionu.
A protože uplynulo hodně času mezi předcházejícím obdobím OPPS ČR – PR 2007
- 2013 a novým programovým obdobím
2014 – 2020, bylo v této první výzvě do PO4
zaregistrováno prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ velké množství
projektů.
Samozřejmě i Regional Development Agency (RDA) působící na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého

Název projektu

kraje aktivně spolupracovala se žadateli
při přípravě a zpracovávání žádostí. Tím
naplňovala své hlavní poslání, tj. podporu
a koordinaci hospodářského, sociálního
a kulturního rozvoje území Euroregionu
Glacensis s důrazem na příhraniční spolupráci s Polskem.
A jak si RDA vedla? Určitě můžeme
konstatovat, že úspěšně! Mezi 28
schválenými žádostmi v PO4 je 8 projektů,
které byly zpracovány projektovými
manažery RDA. Jejich přehled najdete
v níže uvedené tabulce:

Vedoucí partner

Společný přístup k péči
o Krkonošský národní park

Správa Krkonošského národního parku

Poznejme se více

obec Lánov

Společné vzdělávání pracovníků
Správy KRNAP a KPN II

Správa Krkonošského národního parku

Boleslavec – Vrchlabí
- aktivní přeshraniční spolupráce muzeí

Správa Krkonošského národního parku

Společnými aktivitami
za lepším partnerstvím

město Ústí nad Orlicí

Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem

Gmina Pieszyce

Pod jednou střechou 2

město Meziměstí

Oživení historie měst
Svitavy a Strzelin

Středisko kulturních služeb města Svitavy

Postupně vám budeme ve Zpravodaji jednotlivé projekty podrobněji představovat.
ZPRAVODAJ 2/2017
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Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem
Reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080
Vedoucí partner: Gmina Pieszyce
Partneři projektu: obec Bohuslavice nad Metují, město Nová Paka
V předchozím programovém období probíhala aktivně a intenzívně polsko-česká
spolupráce výše uvedených partnerů, a proto je v současné době realizovaný projekt
logickým pokračováním jejich spolupráce.
V projektu je naplánována řada kulturních a sportovních aktivit, které přispějí
k dalšímu vzájemnému poznávání obyvatel
partnerských obcí, kteří budou moci čerpat
z multikulturnosti regionu a mít zájem

Dále jsou v projektu zastoupeny sportovní
a vzdělávací aktivity určené dětem, jako
např.: Vánoční setkání u vánočního stromku,

Pohádkové odpoledne, Učíme se společně,
Vánoce v polsko-českých barvách, Zimní
setkání dětí v Nové Pace, Vzdělávání a sport

Celkové náklady projektu jsou plánovány na 244.565 €, z čehož česká
strana počítá s náklady ve výši 121.431 € (69.528 € město Nová Paka, 51.903 € obec
Bohuslavice nad Metují) a polská strana 123.134 €.
Realizace projektu proběhne v období 1. 4. 2017 – 31. 12. 2020.

v polsko-českých barvách, Vánoční tradice,
Pojď s námi do pohádky, Hádej, kdo jsem?
a Vánoční ladění.
Pro pracovníky partnerů projektu jsou určeny semináře věnované spolupráci institucí z příhraničí.
Projekt byl zahájen v letošním roce prezentací velikonočních tradic a zvyků v kulturním centru Gminy Pieszyce a první červnovou sobotu organizovala obec Bohuslavice
nad Metují akci Pohádkové odpoledne.

o udržování stálých kontaktů. Realizací aktivit dojde k prohloubení dosavadní
spolupráce mezi úřady partnerských měst,
vzniknou nové přeshraniční přátelské vztahy mezi občany, a to posílí jejich integraci
a společnou kulturní identitu.
Obsahovou náplň projektu tvoří sportovní
a kulturní aktivity určené pro občany, jako
např.: Hudební slavnosti, Sportujeme společně, Prezentace sborové hudby, Umělecké dílny, Velikonoční jarmark, Hudba nás
spojuje, Čím se liší Velikonoce v Polsku
a v Česku, Hry bez hranic, Hudební festiválek, Putování časem a závěrečná konference
projektu.
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Pod jednou střechou 2
Reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000098
Vedoucí partner: město Meziměstí
Partner projektu: Mieroszowské centrum kultury

V současné době realizovaný projekt pod názvem „Pod
jednou střechou 2“ navazuje
svými aktivitami na mikroprojekt „Pod jednou střechou“,
který byl v předcházejícím
programovém období 2007
– 2013 podpořen z fondu
mikroprojektů Euroregionu
Glacensis. Jednalo se o pilotní projekt, který
řešil vzájemnou spolupráci mezi obyvateli
měst Meziměstí a Mieroszów v rámci sportovních a volnočasových aktivit. Úspěšná
realizace a vzájemná obliba jednotlivých
aktivit projektu vedla zástupce Meziměstí
a Mieroszowa k navázání nové spolupráce
a vzniku nového projektu.
V průběhu realizace projektu se plánuje téměř pět desítek sportovních, turistických,
společenských a kulturních akcí.
Ve sportovní oblasti je projekt zaměřen na
organizování různých sportovních soutěží
– šachy, volejbal, stolní tenis, nohejbal, silniční běh, triatlon a další soutěže pro děti
a mládež.
Hlavní náplní turistických aktivit je organizování poznávacích zájezdů pro občany
Meziměstí a okolí do Polska. Výlety jsou
spojeny s návštěvou turistických atraktivit
česko-polského příhraničí. Tradiční je pořádání turistického pochodu Meziměstkej
škrpál.

Předmětem kulturně společenských akcí je
pořádání velikonočních a adventních jarmarků a adventních a vánočních koncertů.
V letošním roce byl projekt zahájen turnajem 24 hodin ve volejbalu, který se těší velké
popularitě. Jednalo se již o 28. ročník, kdy
se jednotlivá družstva střídají u sítě nonstop

Následující den se konal mezinárodní běh
Měška a Dobrawy se startem v Mieroszowě
a cílem v Meziměstí.

Celkové náklady projektu jsou plánovány na 92.068 €, z čehož česká
strana počítá s náklady ve výši 47.597 € a polská strana 44.471 €.
Realizace projektu proběhne v období 1. 3. 2017 – 31. 12. 2019.
24 hodin. Další aktivitou byla již VII. mezinárodní spartakiáda předškoláků v Mieroszowě, při níž mezi sebou soutěžily děti
z mateřských školek. V květnu se konal opět
turnaj ve volejbalu, který pořadatelé umístili
do venkovního prostředí na umělý trávník.
První víkend v červnu se uskutečnil na koupališti v Meziměstí dětský den a byl zde i cíl
turistického pochodu Meziměstskej škrpál.

Výsledkem vzájemné spolupráce bude navázání nových a upevnění stávajících kontaktů mezi oběma partnery, kteří spolu realizují již 2. projekt obdobného charakteru.
Zlepší se spolupráce obou institucí a otevře
se nová platforma pro spolupráci po obou
stranách hranice.
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Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
3. kolo výzvy FMP
Dne 31. března 2017 bylo ukončeno
3. kolo příjmu projektových žádostí do
Fondu mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis. Velké množství projektových
žádostí bohužel muselo být vyřazeno z procesu hodnocení při kontrole přijatelnosti
mikroprojektu. Ve fázi kontroly přijatelnosti je projekt vyřazen v případě, že nejsou
doloženy tzv. „A. nedostatky“, které jsou
uvedeny ve výzvě k doplnění. Nejčastější
chyby se týkaly nedoložení některé z povinných příloh, případně nekompletnosti
těchto příloh. Časté chyby se dále vyskytují
například v rozpočtech mikroprojektů nebo
i v zařazení aktivit do odpovídající prioritní osy. Někteří žadatelé také nestihli opravit
projektovou žádost ve lhůtě stanovené pro
doplnění (tj. maximální nepřekročitelná
lhůta 10 pracovních dní), případně doplnili

do žádosti o dotaci některé další údaje nad
rámec výzvy k doplnění, což není přípustné
a vede to taktéž k vyřazení projektové žádosti z procesu hodnocení.
Dne 29. června 2017 se v Broumově konalo zasedání 3. Euroregionálního řídícího výboru, který schvaloval mikroprojekty v rámci této 3. výzvy. Podrobnější
informace a seznam schválených mikroprojektů je uveden na webových stránkách
www.euro-glacensis.cz v sekci Grantové
programy.

4. kolo výzvy FMP
V současné době aktuálně probíhá
4. kolo výzvy pro příjem žádostí o dotaci na mikroprojekt. Nejzazší termín
pro podání žádosti je stanoven do úterý

31. října 2017. Tématické zaměření pro
toto kolo je opět omezeno – bude možné
předložit pouze mikroprojekty typu B (tzv.
partnerské) nebo mikroprojekty typu C (tzv.
samostatné). Zasedání 4. Euroregionálního řídícího výboru, který bude rozhodovat
o schválení či neschválení mikroprojektu, se
bude konat v průběhu února 2018.
Vzhledem k velké chybovosti v projektových žádostech předložených do minulých
výzev doporučujeme všem žadatelům,
kteří plánují podání mikroprojektu, aby se
zúčastnili semináře pro žadatele, jehož
termín je plánován na září 2017 (přesné datum bude zveřejněno na webových
stránkách www.euro-glacensis.cz). Zároveň doporučujeme žadatelům konzultovat
své projektové záměry v sídle Správce FMP
v Rychnově nad Kněžnou včetně konzultace již předvyplněné projektové žádosti
a podrobného rozpočtu mikroprojektu.

Kde všude pomohly prostředky z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis?
Výlet občanů z Orlického Záhoří do Vratislavi
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