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již je tomu více než rok, co 
jsme zahájili vydávání zpra-
vodaje euroregionu. Díky 
kladnému ohlasu a zájmu ze 
strany veřejnosti zvyšujeme 
od tohoto čísla náklad zpra-
vodaje na 4000 výtisků. Vě-
řím, že i v tomto čísle najdete 
zajímavé informace o rozvoji 
příhraničního území a probí-
hající spolupráci mezi Čechy 

a Poláky. Na počátku června se stala česko-polská hrani-
ce zase o něco propustnější. Na území Euroregionu Gla-
censis byly otevřeny dva přechody na turistické stezce, 
jmenovitě Vrchmezí – Orlica, Žďárky – Pstrążna a silniční 
přechod Staré Město – Nowa Morawa, který je jedním 
z posledních vybudovaných silničních přechodů před
plánovaným vstupem do shengenského prostoru k 1. 1. 
2008. Všichni pevně věříme, že tento termín bude spl-
něn a od nového roku bude zaveden volný pohyb osob.
Příjemné čtení, krásné a slunečné léto Vám přeje

Jaroslav Štefek, sekretář české části euroregionu

Kačenčiny l istyKačenčiny l isty
turistické noviny Orlických hor

Vážení čtenářiVážení čtenáři

Blíží se léto, čas prázdnin a dovolených, mnozí z nás se 
chystají do zahraničí nebo plánují pobyt v některých tuzem-
ských rekreačních středisek. Pro ty, kteří se z jakýchkoli dů-
vodů nikam nechystají, a přesto by rádi strávili prima dovo-
lenou, můžeme doporučit následující prověřený tip.
Malebným koutem severovýchodních Čech jsou Orlické 
hory. Oblé vrcholky nevzbuzují respekt jako příkré stráně 
Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit něžné krásy. Ce-
ličký kraj je plný pohádek. Pohádkové postavičky najdeme 
snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Re-
gion Orlické hory k vyhlášení „Kačenčiny pohádkové říše“. 
Pro vandrování po Orlických horách Vám doporučujeme za-
koupit si Vandrovní knížku s návodem a seznamem razítko-
vacích míst a partnerů, kteří Vám po předložení této knížky 
poskytnou slevu. Bližší informace získáte na www.orlicke-
hory.eu nebo v Kačenčiných listech, turistických novinách 
Orlických hor, které vyšly na šestnácti stranách, v nákladu 

35 t i s íc  výt isků 
v české a polské 
mutaci a byly vydá-
ny s fi nanční pod-
porou EU v rámci 
Iniciativy INTERREG 
IIIA prostřednic-
tvím Euroregionu 
Glacensis. 
Zastavte se v nej-
bližším infocentru 
a požádejte o ně. 
Jsou zdarma!

Sekretariát 
euroregionu

Krkonošská sezónaKrkonošská sezóna
Další číslo turistických novin Krkonošská sezóna, s podtitu-
lem „Krkonoše od jara do podzimu jsou Vaše“, je na pul-
tech informačních center. Vyšly na čtyřiadvaceti stranách 
v nákladu 70 tisíc výtisků v české, polské a německé mu-
taci a byly vydány s fi nanční podporou EU v rámci Iniciati-
vy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Čtenáři získají pohromadě řadu zajímavých informací, tipy 
na pěší a cykloturistické výlety, kontakty na krkonošská 
informační centra, muzea a expozice. Nechybí gastrono-
mická pozvánka ke stolu s prima recepty, informace o kr-
konošských pivovarech s recepty na dobrůtky z tohoto 
moku, seznam pořádaných sportovních a kulturních akcí 
pod titulem „Kdy a kam“. Jak pokračuje projekt výstavby 
lanovky na Sněžku, kde se dá v zimě dobře lyžovat a co 
dělat, když už lyžovat nechceme? I to Vám naše noviny 
napoví. Na velmi přehledné mapě, která je umístěna upro-

střed tiskoviny, jsou 
vyznačeny cílové 
body výletů, cyk-
loturistické okru-
hy a řada dalších 
odkazů. Zastavte 
se v nebližším info-
centru a požádejte 
o ně. Jsou zdarma!

Sekretariát 
euroregionu

Krkonoše - svazek měst a obcí

KrkonošskáKrkonošská
sezona

zdarmajaro/léto/podzim 2007

Zajímavosti
a užitečné rady

pro návštěvníky Krkonoš

KRKONOŠE OD JARA DO PODZIMU JSOU VAŠE
S námi bude váš pobyt v Krkonoších a Podkrkonoší bohatší!

Krkonoše - hory zážitků

Z kopce do kopce po „svých“

Zajímejte se o www.krkonose.eu

Bouráme pověst „nejdražších“ českých hor. 
Spojte se s námi! Poradíme vám...

Na „skok“ k polským sousedům

Nová soutěž o týdenní pobyt

„Tento projekt byl spolufi nancován ze zdrojů EU 
v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím 

Euroregionu Glacensis.“

K A Č E N Č I N Y  L I S T YK A Č E N Č I N Y  L I S T Y

Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy
Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis

K A Č E N Č I N Y  L I S T YK A Č E N Č I N Y  L I S T Y
Turistické novinyTuristické noviny

Orlických horOrlických hor
L É T O  2 0 07L É T O  2 0 07

www.orlickehory.eu
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Úvodem ......
Na výlet, dovolenou, za sportem nebo relaxací vás do Regionu Orlické hory zvou pohádkoví ochránci a patroni. Možná, budete-li mít štěstí, potkáte i sa-
motnou vládkyni Orlických hor, princeznu KAČENKU. Při cestování po našich horách si můžete zakoupit Vandrovní knížku a získat tak i různé slevy 
a ceny. Nevěříte, přijeďte do Orlických hor, budete se tady cítit jako v pohádce. Pobyt u nás si můžete zpestřit i výletem do Podorlicka nebo sousedního 
Polska.Připravili jsme pro vás pestrou nabídku turistických zajímavostí, chceme vás informovat o dění nejen na horách, ale i na Rychnovsku.  Dozvíte se 
novinky o Kačenčině říši, získáte kontakty na stálá i nová informační střediska. Poprvé uvádíme i zprávu z Krkonoš, kde zase na oplatku v jejich novinách 
zveřejňují informaci o Kačenčiných Orlických horách.
Vzhledem k velkému zájmu čtenářů, které první vydání Kačenčiných listů v roce 2006 doslova rozebrali během dvou měsíců a také příznivému ohlasu 
návštěvníků veletrhů cestovního ruchu, kam jsme listy zařadili do nabídky propagačních materiálů, připravujeme pro příští rok rozšířené vydání listů a to  
na celou oblast ORLICKÉ HORY A PODORLICKO.
Již  v tomto vydání máte možnost získat informace například o Kostelecku i zajímavosti ze Žamberecka. Uvítáme vaše názory, připomínky i zkušenosti 
s pobytem na horách i v podhůří. 
Věříme ve šťastné návraty ! Buďte u nás vítáni !

Pověst o Kačence
Hory v Čechách musí mít svého vládce.
V Krkonoších kraluje KRAKONOŠ,
Jeseníky mají PRADĚDA a Prachovským 
skalám vládne populární RUMCAJS.

Orlické hory mají své vládce hned dva.
RAMPUŠÁKA s bílým plnovousem a slič-
nou, laskavou princeznu KAČENKU.
Kačka, Kačenka, Kateřina je zmíněna 
poprve v Babičce Boženy Němcové (mi-
mochodem právě její babička pocházela 
z Dobrušska) a v knize Z mých pověstí 
Aloise Jiráska. Oba autoři ve svém dětství 
se zatajeným dechem naslouchali vyprá-
vění o tom, jak Krakonoš putuje plný tou-
hy za Kačenkou na Kačenčiny (ORLIC-
KÉ) hory. Je ale odmítnut a musí se vrátit 
zpět. A tak obě cesty jsou spojeny s větry 
a „Božím dopuštěním“. Zejména na zpá-
teční cestě Krakonoš „přeukrutně“ pláče, 
takže rozvodní potoky a řeky. 

POSTAVA PRINCEZNY HOR KAČENKY 
JE STARŠÍ O NEJMÉNĚ DVĚSTĚ LET. 

To Rampušák, duch hor, je o mnoho 
mladší.
Obě jména však můžeme v poslední době 

slyšet u příležitosti slavnostního ukončení 
zimní sezóny v Deštném. Kačenku i Ram-
pušáka na historických lyžích doprovází 
na sjezdovce rej masek. Rampušák na letní 
období předává vládu Kačence a ona 
své hory spolu se skřítky chrání. Ka-
čenčina pohádková říše byla slavnost-
ně vyhlášena v roce 2002 a hned první 
bod z Devatera artikul Kačenčiných 
napovídá, kam paní hor a její vláda, „kte-
roužto z vůle princezny hor starostové obcí 
horských a podhorských tvoří“ směřuje.
„Kačenčina říše jest zemí pohádko-
vou, pročež je do ní zlým silám, stejně 
jako Zlobě a Závisti vstup zakázán.“ 
Snahou všech, kteří se o tuto 
říši starají je přiblížit návštěv-
níkům nejenom kraj, ale i jeho 
pohádky, další lidovou slovesnost, 
ale i pohostinnost místních horalů. 
Náš slogan U nás jako v pohádce ... 
je zároveň přáním, aby se návštěv-
ník Orlických hor a Podorlicka tak při 
pobytu cítil.

Kresba: Jarmila Haldová
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Nový hraniční most Bartošovice Nový hraniční most Bartošovice 
v Orl ických horách – Niemojów v přípravě v Orl ických horách – Niemojów v přípravě 

28. května 2007 proběhlo v Rychnově nad Kněžnou v sídle Eu-
roregionu Glacensis slavnostní předání studie nového hraniční-
ho mostu Bartošovice v Orlických horách – Niemojów. Převzetí 
byl přítomen Ivo Muthsam, zástupce fi rmy MADOS, která ne-
chala studii zdarma vypracovat, dále pak starostové Rychnova 
nad Kněžnou, Rokytnice v Orlických horách, Bartošovic v Or-
lických horách a za Euroregion Glacensis jeho sekretář Jaroslav 
Štefek. Vypracovaná studie se stala prvním krokem ve snaze 
o vybudování nového hraničního mostu, jehož fi nancování se 
předpokládá s pomocí EU. Následovat budou náročná jednání 
s orgány státní správy, jejichž výsledkem by měla být dohoda 
o výstavbě hraničního mostu mezi českou a polskou stranou. 
Nový most bude stát asi sto metrů po proudu Divoké Orlice 
vedle stávajícího turistického přechodu. Bude podobný tomu, 
který od srpna 2005 slouží motoristům na hranicích v nedale-
kém Orlickém Záhoří. Jedná se o dvoupólový most s délkou 
sedmdesát metrů. Díky novému mostu se zkrátí cesta z Rych-
nova do Kladské Bystřice ani ne na hodinu. Záměrem je, aby 

most sloužil nejen k rozvoji cestovního ruchu, ale i k přepravě 
místních regionálních výrobků. Přáním všech je most dostavět 
do konce roku 2013. Termín dokončení je závislý na schválení 
všech příslušných dohod a zajištění fi nančních prostředků.

Sekretariát euroregionu

Kłodzka Szkoła PrzedsiębiorczosciKłodzka Szkoła Przedsiębiorczosci
60 let existence 

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczosci oslavila v pátek 22. 6. 2007 
šedesáté výročí svého založení. Mezi mnoha hosty této slav-
nostní události školy byli i zástupci družebního Středního od-
borného učiliště obchodu a řemesel Rychnov nad Kněžnou.
Program oslav byl pestrý. Nejprve se světil nový prapor ško-
ly v kostele, kde je pochován první arcibiskup pražský Arnošt 
z Pardubic. Poté program pokračoval slavnostním průvodem, 
provázeným hudbou, ten doprovodil vysvěcený prapor do 
domu kultury, kde byl předán řediteli a žákům školy. V rámci 

programu vystoupil i Ing. Josef Plachetka, ředitel SOU Rych-
nov nad Kněžnou. Ten zhodnotil spolupráci obou škol, popřál 
partnerské KSP mnoho dalších úspěchů a předal pamětní listy 
řediteli školy a místostarostovi Kladska. 

Poté následoval kulturní program připravený žáky. Bylo velmi 
hezké vidět, co žáci umějí. Výkony zpěváků, tanečníků, muzi-
kantů byly úžasné, někdy přímo profesionální.  V poslední čás-
ti programu promítali organizátoři fi lm z historie života školy, 
v němž byly promítnuty i šoty ze společných úspěšných akcí 
obou škol.  
Po ofi ciálním programu ředitel školy pozval české hosty k sobě 
do ředitelny na pracovní jednání. Zde ve spolupráci s polskými 
zástupci ředitele školy byl připraven program na podzimní tra-
diční a úspěšná setkání žáků a zaměstnanců škol. 

Sekretariát euroregionu
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V přítomnosti čestných hostů, předsedy Poslanecké sně-
movny České republiky, poslanců obou zemí, velvyslance 
Polské republiky v Praze, generálního konzula České re-
publiky v Polsku, generálního konzula PR v Ostravě, před-
sedy Sejmiku Dolnoslezského vojvodství, hejtmana Olo-
mouckého kraje, dolnoslezského vojvody, zástupců všech 
úrovní samosprávy a mnoha občanů příhraničních obcí byl 
4. června 2007 otevřen silniční hraniční přechod Nowa Mo-
rawa – Staré Město pod Sněžníkem v Kladském sedle. Od 
okamžiku rozhodnutí probíhaly stavební práce - ve srovnání 
s dosavadními zkušenostmi - velice rychle. Slavnost dopro-
vázela hudba, speciality polské kuchyně i české pivo a po 
rozdělení chleba s vlajkami obou států, speciálně upečené-
ho pro tuto událost, a po přestřižení stuhy byla v nadmořské 
výšce 817 m odbavena první vozidla. Otevření přechodu 
znamená pro obyvatele obou zemí, a především spolupra-
cující partnerské obce Stronie Śląskie a Staré Město pod 

Přechod na turistické stezce Žďárky – Pstrążna

Sněžníkem, zkrácení cesty k vzájemným návštěvám o více 
než 50 kilometrů. Místo pro odbavování bylo naplánováno 
tak, aby je bylo možné od 1. ledna 2008 po zrušení hraniční 
kontroly využívat k novým účelům. Přechod je zpřístupněn 
vozidlům do 3,5 tuny. Došlo k otevření posledního silničního 
hraničního přechodu před vstupem do tzv. shengenského 
prostoru a zároveň k výstavbě první  horské chaty v Sude-
tech po 2. světové válce, neboť právě s takovým využitím 
této dřevěné budovy se výhledově počítá.
Režim: nepřetržitý
Otevřeno od 4. června 2007.

Sekretariát euroregionu

V červnu byly otevřeny nové přechody na územíV červnu byly otevřeny nové přechody na území
Euroregionu Glacensis Euroregionu Glacensis Česko-polská hranice Česko-polská hranice 

je opět o něco prostupnější je opět o něco prostupnější 

Režim: 
v období od 1. 4. do 30. 9. od 6.00 do 20.00 hodin
v období od 1.10. do 31. 3. od 8.00 do 18.00 hodin
Otevřeno od 1. června 2007.

Sekretariát euroregionu

Silniční přechod Nowa Morawa - Staré Město pod Sněžníkem



5

Režim: 
v období od 1. 4. do 30. 9.  od 6.00 do 20.00  hodin
v období od 1.10. do 31. 3. od 8.00 do 18.00 hodin
Otevřeno od 1. června 2007.

Sekretariát euroregionu

Stezka Královny Marianny OraňskéStezka Královny Marianny Oraňské

Na zámku v obci Kamieniec Ząbkowicki se 29. června 2007 
konalo první pracovní setkání samospráv a institucí, které jeví 
zájem o vytvoření turistické zajímavosti na území Euroregio-
nu Glacensis – Stezky Královny Marianny Oraňské. Nizozem-
ská královna Marianna Oraňská byla majitelkou řady statků na 
území česko-polského příhraničí a iniciovala řadu významných 
aktivit v oblasti výstavby škol, sirotčinců, nemocnic i útulků na 
straně jedné a výstavby sklárny v obci Stronie Śląskie a lomu 
mramoru v jeho okolí na straně druhé. Její majetek se nacházel 
mimo jiné v obcích  Kamieniec Ząbkowicki, Bílá Voda u Ja-
vorníku, Lądek Zdrój, Różanka, Staré Město pod Sněžníkem, 
Stronie Śląskie a Międzygórze, které právě díky ní povýšilo 
na architektonicky unikátní „klimatickou stanici”. Plánovaná 
turistická trasa má propojit všechny obce a zajímavosti, spo-
jené s jejím zajímavým životem a činností.  Setkání inicioval 
Okresní úřad Ząbkowice Śląskie. Královně Marianně Oraňské 

budeme zajisté vě-
novat mnoho po-
zornosti i v dalších 
číslech zpravodaje, 
protože se jeví, že 
nizozemská králov-
na může přispět 
ke sblížení Čechů 
a Poláků.

Neogotický zámek v Kamieńci Ząbkowickém byl postaven 
v letech 1838 – 1873 podle vzoru skotských zámků podle 
návrhu K. F. Schinkla na zvláštní objednávku nizozemské krá-
lovny Marianny Oraňské a jejího manžela knížete Albrechta 
Pruského. Palác byl obklopen na východní straně italskou za-
hradou s padacím mostem a mnohými sochami a vodotrys-
ky, postavenými podle návrhu J. P. Lenneho. V roce 1946 byl 
zámek poškozen Rudou armádou, nyní se restauruje. Svého 
času byl považován ze nejkrásnější příklad romantické archi-
tektury v Evropě. 

Sekretariát euroregionu

Přechod na turistické stezce Vrchmezí - Orlica
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POTŠTEJN

Členská základna se rozšiřuje Členská základna se rozšiřuje 
– představujeme nové členy 

POTŠTEJN
Široký pás Podorlicka zasahuje od pohraničních Orlických 
hor do českého vnitrozemí zvlněnou, klidnou krajinou, plnou 
přírodních zajímavostí, starých šlechtických sídel, památek 
a v neposlední řadě také míst vhodných k rekreaci. Jedním 
z nich je Potštejn na Divoké Orlici. 
Potštejn založil rod, jemuž podle nejstaršího známého předka 
říkáme Drslavici, kteří do povodí Tiché a Divoké Orlice přišli 
ze západních Čech. Ve druhé polovině 13. století zde vystavěli 
hrad, nazvaný po jednom z nich, Pottenstein – Půtův kámen. 
První prokazatelná zmínka o tomto hradu je z roku 1312. Na 
přelomu 15. a 16. století ho příslušníci mocného rodu Pern-
štejnů nechali přestavět v nádherné panské sídlo. Ne již hrad, 
ale zámek (jak byl nazýván) zažíval spolu s městečkem a okol-
ní krajinou rozkvět a slavnou dobu své historie. Obec Potštejn, 
které hrad patří, velmi dbá o jeho zachování pro příští genera-
ce a k tomu využívá i prostředků EU. Od roku 2004 je novými 
majiteli též rekonstruován místní barokní zámek. V obci dnes 
žije necelých tisíc obyvatel.
Potštejnské okolí je jako stvořené pro vycházky, turistiku a ze-

jména cykloturistiku. Můžeme odtud vyrazit do všech stran, 
nablízko i do daleka, a spolehlivě nalezneme něco zajímavé-
ho. Z přírodních zajímavostí patří k nejnavštěvovanějším Li-
pová alej, která nás podle řeky Orlice dovede do krásné partie 
místní přírody, Anenského údolí. Poněkud dále leží v prudkém 
svahu chráněné území Modlivého dolu, kam spisovatel Alois 
Jirásek umístil fi nále své známé povídky Poklad. Obec posky-
tuje svým návštěvníkům dostatek příležitostí k občer stvení 
i ubytovacích kapacit. Kdo se rozhodne tábořit uprostřed pří-
rody, má k dispozici veřejné tábořiště v Anenském údolí. Více 
informací podá zdejší informační středisko, spojené s historic-
kou expozicí. Obec je snadno dostupná díky zastávce na  že-
lezniční trati Hradec Králové 
– Letohrad anebo po silni-
ci z Vamberka do Ústí nad 
Orlicí  či od Chocně a Doud-
leb nad Orlicí. 

Sekretariát euroregionu
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VELICHOVKY
Obec leží v náchodském okrese, 5 km západně od Jaroměře, 
v nadmořské výšce 300 m. Skládá se ze dvou místních částí 
- Velichovek a Hustířan. V současné době je zde 741 trvale při-
hlášených obyvatel. Nacházejí se zde moderně zařízené lázně, 
jejichž tradice se začala psát před 110 lety. Zdejší slatiny se 
dodnes úspěšně využívá k léčbě nemocí pohybového ústrojí.
V roce 2004 navázala obec přeshraniční spolupráci s polský-
mi lázněmi Jedlina-Zdrój. Spolupráce se týká hlavně oblas-
ti vzdělávání a výměny zkušeností pracovníků úřadů místní 
samosprávy, výměny zkušeností a upřednostňování záměrů 
v oblasti rozvoje lázeňství, výměny dětí a mládeže základních 
škol, vydávání propagačních materiálů s turistickou, lázeňskou 
a vzdělávací tématikou, propagací malebného okolí obou obcí 
a jejich kulturního dědictví. V rámci této spolupráce se v loň-
ském roce pořádal na polské straně festival terenoterapie a na 
oplátku se polští zástupci zúčastnili oslav ukončení II. světové 
války „Mise Velichovky“.
V obci se koná několik kulturních akcí. Jednou z nejzajíma-

vějších, která se pravidelně 
pořádá od roku 1995, je 
„MISE VELICHOVKY“, která 
připomíná jízdu plukovníka 
Pratta na jednání o kapitulaci 
německé armády s maršá-
lem Schörnerem, velitelem 
armády „Mitte“. Akce je do-
provázena bohatým kultur-
ním programem. Prázdninové neděle patří od roku 1950 pro-
menádním koncertům za účasti známých hudebních souborů 
z Královéhradeckého kraje. V říjnu se v lázeňském areálu po-
řádají trhy starých řemesel. V jezdeckém areálu v Hustířanech 
se konají vozatajské závody v soutěžích formanská jízda, tah 
klády a těžký tah. Jezdeckou sezónu uzavírá  každým rokem  
Hubertova jízda. 
V obci pracují celkem čtyři občanská sdružení – Sbor dobro-
volných hasičů, Český svaz zahrádkářů, TJ Velichovky – kopaná 
a jezdecký oddíl Provio. Obec je členem Dobrovolného svaz-
ku obcí Hustířanka. Tento mikroregion tvoří šestnáct okolních 
obcí a jeho posláním je především spolupracovat na společ-
ných projektech.
Za návštěvu stojí kostel „Proměnění Páně“, který se nachází 
na návrší obce. Naproti němu je sportovní areál, kde jsou te-
nisové kurty, volejbalové a fotbalové hřiště. Směrem na Hus-
tířany  je sportovní a relaxační centrum „K-Triumf“, ve kterém 
je možné si zahrát squash, bowling, jsou zde kryté tenisové 
kurty, venkovní bazén, univerzální hala pro jezdecký parkur 
a drezúru, obora, ve které je možnost poplatkových odlovů 
zvěře jelení, daňčí, mufl oní a srnčí.  V okolí Velichovek se na-
chází velké golfové hřiště „Nová Amerika“, jedno z největších 
ve střední Evropě, dále je možno navštívit Josefovské pod-
zemní chodby v Jaroměři a nedaleký zámek Kuks. Velichovky 
i Hustířany v posledních desetiletích rozkvetly do krásy a změ-
nily se k nepoznání.                           Sekretariát euroregionu
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Přípravy ke vzniku euroregionu v tomto území byly již v po-
lovině devadesátých let zahájeny vzájemnými konzultacemi 
a setkáváními představitelů obcí a měst z obou stran hrani-
ce. Samotný vznik euroregionu se datuje 2. červencem 1997, 
dnem podpisu rámcové smlouvy o vytvoření česko-polského 
euroregionu v Jeseníku. 

Euroregion byl symbolicky pojmenován Praděd podle nejvyšší 
hory Jeseníků, polsky Pradziad (1492 m nad mořem). Geogra-
fi cky zahrnuje na polském území oblast Opolského vojvod-
ství. Na české straně severní část Olomouckého kraje a seve-
rozápadní část kraje Moravskoslezského. Na západě sousedí 
s Euroregionem Glacensis, na východě s Euroregionem Sile-
sia. Délka společné česko-polské hranice je téměř 200 km.
Euroregion Praděd (EuP) nemá společné sídlo, každá národní 
část má sídlo na území vlastního státu. Sídlem české části je 
Vrbno pod Pradědem, sídlem polské části Prudnik. V místech 
sídel jsou umístěny rovněž sekretariáty. Obě národní části po-
užívají společný znak euroregionu. Polská část euroregionu je 
výrazně početnější. V rámci polských členských obcí je do EuP 
zapojeno více než 500 tisíc obyvatel.
Česká část EuP je registrována jako zájmové sdružení právnic-
kých osob. Sdružuje 74 měst a obcí z území okresů Bruntál a 
Jeseník, ve kterých žije kolem 130 tisíc obyvatel. Nejvyšším 
orgánem sdružení je valná hromada členů. Výkonným orgá-
nem je sedmnáctičlenná rada národní části, volící ze svého 
středu předsedu a místopředsedu. 
Ve Fondu mikroprojektů Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 
vykonává EuP prostřednictvím svých sekretariátů v obou ná-
rodních částech defi novaného regionu Praděd funkci Správce 
a Administrátora. 
V těchto dnech slaví euroregion desáté výročí své existen-
ce. Jako odměnu a poděkování všem, kteří se na zrození a ná-
sledném rozvoji euroregionu podíleli, byl vytvořen projekt 
„Představujeme Euroregion Praděd“, jehož hlavním cílem bylo 
zajistit důstojnou oslavu tohoto významného výročí. V rám-
ci projektu byla uspořádána celá řada akcí, jejichž záměrem 
bylo nejen seznámení široké veřejnosti s aktivitami a činnost-
mi, kterými se euroregion zabývá, ale také společné shrnutí

Euroregion Praděd – česká část 
Nové Doby 111
793 26 Vrbno pod Pradědem
tel./fax: +42 554 75 10 56
e-mail:  sekretariat@europraded.cz

europraded@europraded.cz
internet: www.europraded.cz

PŘEDSTAVUJEME PŘE
ČESKO-POLSKÉ EUROREGIONYČESKO-POL
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uplynulých 10 let. Jednalo se o návštěvy středních českých 
i polských škol a formou zábavných besed informovat více než
300 studentů o možnostech čerpání dotací prostřednictvím 
Euroregionu Praděd. 19. 5. 2007 byl zorganizován společný 
výstup na nejvyšší horu Jeseníků, Praděd, která je od počátku 
symbolem euroregionu. 15. 6. 2007 se v polském městě Glu-
cholazy konala slavnostní konference, která důstojně zakončila 

Euroregion Pradziad – polská část
Rynek - Ratusz
48-200 Prudnik
tel./fax:  0048 77 436 79 77

0048 77 436 39 10
e-mail: biuro@europradziad.pl
internet: www.europradziad.pl

PŘEDSTAVUJEME DSTAVUJEME 
ČESKO-POLSKÉ EUROREGIONYLSKÉ EUROREGIONY

oslavy tohoto významného jubilea. Místem konání konference, 
spojené se zasedáním Parlamentu jako nejvyššího společného 
orgánu euroregionu, se stal nově, leč dobově zrestaurovaný 
sál v nádherném středisku  Skowronek, který dokonale pod-
trhl atmosféru této výjimečné události. Během dopoledního 
programu si účastníci konference měli možnost vyslechnout 
několik zajímavých projevů z úst přítomných hostů i před-
sedů české a polské části euroregionu, které byly zpestřeny 
tanečním vystoupením skupiny Scorpion. Podobně jako Eu-
roregion Glacensis dostal i Euroregion Praděd významné oce-
nění. V závěru ofi ciální části programu byly za dlouhodobý 
a aktivní přínos k rozvoji česko-polské přeshraniční spolupráce
oceněny národní části Euroregionu Praděd stříbrnou medailí 
Jana Masaryka Ministerstva zahraničních věcí České republiky. 
Hlavním bodem odpoledního programu se stalo mezinárodní 
česko-polské utkání v kopané, ve kterém se střetli zástupci 
místních samospráv. I přes veškerou snahu českých hráčů se 
nepodařilo ustát zdrcující útoky věkově mladšího polského 
týmu a utkání tak skončilo výsledkem 4:2 pro polské mužstvo. 
Závěr dne patřil slavnostní večeři a společenské zábavě, která
výrazně přispěla k utužení dobrých česko-polských vztahů 
i k navázání nových přátelství, které jsou nosným pilířem pro 
další kvalitní a plodnou spolupráci obou národů. 
V rámci projektu, který byl zrealizován k příležitosti 10. výročí 
založení Euroregionu Praděd a který byl fi nancován z Fondu 
mikroprojektů - Programu Iniciativy Společenství INTERREG 
IIIA, byla rovněž zhotovena celá řada propagačních materiálů 
a tištěných publikací.
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Po dvou letech přijel znovu na pracovní třídenní návštěvu Krá-
lovéhradeckého kraje prezident republiky Václav Klaus a je-
ho manželka Livie Klausová. Po celou dobu jejich návštěvy 
je doprovázel hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. 
Cesta naším krajem trvala od 10. do 12. dubna. Při ní navštívili 
dvanáct východočeských měst, mezi nimi byla i města, která 
jsou členy Euroregionu Glacensis. 
První den návštěvy zahájil v Chlumci nad Cidlinou setkáním 
s občany, v Hradci Králové pobesedoval se studenty Lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy a prohlédl si dílnu vyhlášeného 
houslařského rodu Pilařů. Ve středu vítali prezidenta na zcela 
zaplněném náměstí ve Dvoře Králové nad Labem, kde v zoo-
logické zahradě poprvé pokřtil dvouměsíční samičku servala, 
která dostala jméno Mona Lisa. 
Poslední den pobytu navštívil závod Škoda Auto v Kvasinách. 
Prošel si montážní halu, slavnostně otevřel nový areál a pro-
hlédl si právě vyrobený roomster. Poté odjel do Náchoda, kde 
se setkal se samosprávou Náchodska, besedoval s občany 

a uspořádal autogramiádu. Další jeho cesta pokračovala do 
Police nad Metují, kde si prezidentský pár prohlédl muzeum 
stavebnice Merkur. Poslední zastávkou bylo město Broumov, 
kde se setkal se zástupci města a řediteli školských zařízení. 
Také zde navštívil biskupa Mons. Dominika Duku v benedik-
tinském klášteře, který ho požádal, aby převzal osobní záštitu 
nad některými cennými komplexy památek na Broumovsku.
Z Náchodska, kde jeho pracovní cesta končila, si Václav Klaus 
odvezl společné prohlášení hejtmanů a primátorů z východ-
ních Čech, kteří požadují pokračování výstavby dálnice D11 
a rychlostní silnice R35. 
Na náměstích obcí a měst i na radnicích vítaly prezident-
ský pár tisíce lidí. Pro všechny to byl jistě nezapomenutelný 
zážitek. 
Před dvěma lety v březnu vedla prezidentova návštěva 
mimo jiné i do Rychnova nad Kněžnou, Jaroměře, Velichovek 
a Trutnova. 

Sekretariát euroregionu
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Královéhradecký kraj
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Prezident České republiky Václav Klaus zavítal na návštěvu 
Olomouckého kraje v polovině června. Prezidenta při jeho ces-
tě po kraji doprovázel hejtman Ivan Kosatík. Prezident Klaus 
se postupně setkal s vedením kraje, s představiteli samosprá-
vy, církve a armády i se zástupci podnikatelů. Jeho program 
zahrnoval také besedy s obyvateli navštívených měst, s vyso-
koškolskými studenty a s žáky církevní školy v Olomouci. 
Třídenní cesta prezidenta republiky do Olomouckého kraje se 
uskutečnila od 13. do 15. června. Program obsahoval návště-
vu Olomouce, Libavé, Šternberka, Uničova, Velkých Losin, Je-
seníka, Mohelnice, Prostějova, Přerova, Lipníka nad Bečvou 
a Kojetína. Prezident se na řadě míst setkal s občany kraje 
a absolvoval autogramiádu své nové knihy. V doprovodu ar-
cibiskupa Jana Graubnera si prohlédl Arcidiecézní muzeum. 
Václav Klaus rovněž absolvoval taktické cvičení tankového 
praporu na Libavé a návštěvu bochořského letiště. Součástí 
cesty prezidenta do Olomouckého kraje byly také návštěvy 
dvou fi rem, a to Siemens Mohelnice a Meopta Přerov.
Prezidenta na jeho cestě doprovázela manželka Livie Klauso-
vá. Její program byl podobný, místo vojenského cvičení však 

zahrnoval návštěvu Přerova, kde byl 
zahájen kurz v rámci projektu „Senioři 
komunikují“, který podporuje Nadační 
fond Václava a Livie Klausových. Jde 
o kurz, na kterém se senioři naučí pra-
covat s internetem. Paní Livie Klausová 
svou návštěvu Olomouckého kraje za-
končila již ve čtvrtek 14. června odpo-
ledne. 
„Vážím si toho, že prezident při svém 
náročném programu a mnoha zahra-
ničních cestách už od svého zvolení 
pravidelně navštěvuje kraje a sezna-
muje se na místě s rozvojem regionu. 
Navíc pokaždé klade důraz na setkání 
s občany“, uvedl hejtman Olomoucké-
ho kraje Ivan Kosatík, který prezidento-
vi program navrhoval.  

Václav Klaus navštívil Olomoucký kraj ve funkci prezidenta 
podruhé. Jeho první cesta se uskutečnila v roce 2004. 

Olomoucký kraj

N á v š t ě v a  p r e z i d e n t a  Č e s k é  r e p u b l i k y  n a  ú z e m í  E u r o r e g i o n u  G l a c e n s i sk y  n a  ú z e m í  E u r o r e g i o n u  G l a c e n s i s

Olomoucký kraj 
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Společná setkání zástupců Místní akční skupinySpolečná setkání zástupců Místní akční skupiny
Sdružení SPLAV s polskými partnery

Skupina mládeže z území MAS se 28. 4. – 1. 5. 2007 zú-
častnila setkání česko-polské mládeže v Oldřichovicích 
u Kladska. Setkání navázalo na loňský mezinárodní tábor 
mládeže v Uhřínově pod Deštnou. Na programu byla pří-
prava dalších společných aktivit, účast na tradiční svatbě 
i navazování a upevňování přátelství.
Setkání polských a českých místních akčních skupin a dal-
ších neziskových organizací se konalo od 18. do 20. 5. 
2007 opět v Oldřichovicích. Členové MAS Sdružení 
SPLAV se spolu s dalšími českými účastníky a představiteli 
několika polských neziskových organizací zúčastnili práce 
v pracovní skupině Rozvoj venkova. Zástupci české a pol-
ské části Euroregionu Glacensis předali informace o mož-
nostech přeshraniční spolupráce v novém programovém 
období a na ně navázala diskuze na téma budoucích spo-
lečných projektů. Před závěrečným společenským pose-
zením se uskutečnila exkurze na polské projekty podpo-
řené programem LEADER.
8. – 10. 6. 2007 se v Polanici-Zdrój uskutečnilo celoev-
ropské setkání mládeže, opět za přítomnosti zástupců 
Sdružení SPLAV, mladých lidí ze Sdružení Villa Nova v Uh-
řínově a Junáku z Kostelce nad Orlicí. Čeští zástupci se 
zúčastnili tohoto tradičního setkání poprvé, a to na po-
zvání polských partnerů. Výsledkem jejich účasti je zapo-
jení české mládeže do celoevropského hnutí venkovské 
mládeže a samozřejmě příprava dalších společných akcí 
a projektů.

V prázdninových měsících připravuje MAS Sdružení SPLAV 
program především pro děti a mládež. Tří připravovaných 
mezinárodních táborů mládeže se společně zúčastní děti 

jak z České republiky, tak Polska i Slovenska. Tábory nava-
zují na první společný tábor, uspořádaný loni ve Sdružení 
Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Jejich hlavní náplní 
jsou hry, sport a dobrodružství spojené s vzájemným po-
znáváním a porozuměním dětí z různých zemí Evropy.

Sekretariát euroregionu
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Vozíčkem sem, vozíčkem tam, Vozíčkem sem, vozíčkem tam, 
přírodou se pokochám…přírodou se pokochám…

né krajiny a naučit je v přírodě relaxovat, vychutnávat čistý 
vzduch a čerpat energii.
Jedná se o přípravu naučné stezky, kterou ve spolupráci s ofi -
ciálním partnerem Lesy ČR připravuje Mikroregion Žulovsko. 
Partner projektu je připraven se fi nančně podílet spolu s ža-
datelem na zbývajících nákladech projektu. Tento investiční 
projekt, který za podpory Partnerství Olomouckého kraje je 
v současné chvíli v přípravné fázi, rozšíří nabídku dosud po-
skytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu, zajistí vyšší 
návštěvnost a zatraktivní celou oblast. Naučná stezka na Žu-
lovsku nejen pro handicapované osoby (cca 8 km) přiláká 
nejen cílové skupiny, ale především širokou veřejnost z čes-
ké i polské strany. 
Olomoucký kraj vyniká různorodostí přírody a tajemnými 
zákoutími a  žulovská oblast je toho důkazem. Mikroregion 
a státní podnik Lesy ČR disponují přírodním potenciálem, 
který se v České republice řadí mezi ty dosud průmyslem 
nezasažené oblasti a málokdo ví, že např. v obci Černá Voda 
se vyskytují dvě evropsky významné lokality. Výskyt ojedi-
nělé rarity netopýra brvitého přímo na půdě kulturního domu 
není tak výjimečný, jako jejich způsob života. Toto a spoustu 
dalších zajímavostí, přírodních úkazů a krás, výlovy rybníků, 
opékání, relaxaci, odpočinek a údiv nad neporušenou příro-
dou nabízí část Rychlebských hor – Žulovská pahorkatina. 
Tento projekt se bude ucházet o fi nanční podporu ze zdro-
jů Evropské unie z oblasti cestovního ruchu programu ROP 
NUTS II Střední Morava. Projekt má hodnotu 27 mil. Kč 
a hlavním koordinátorem je Regional Development Agency 
Rychnov nad Kněžnou, pracoviště Jeseník. 

Sekretariát euroregionu

Možná je předčasné chtít předběhnout čas a presentovat 
myšlenku žadatele, ale určitě je nutné všem zúčastněným, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě tohoto 

projektu, poděkovat za snahu a práci, kterou v souvislosti 
s naučnou stezkou vynakládají, a popřát jim především hod-
ně štěstí při získání fi nančních prostředků ze strukturálních 
fondů EU na realizaci. 
Už název napovídá, že se vše bude točit kolem tělesně posti-
žených, kolem osob upoutaných na invalidní vozíky, prostě 
kolem obyvatel, kterým život přichystal nejedno „překva-
pení“ a zkoušku. Na nás všech ostatních záleží, zda těmto 
můžeme pomoci zpříjemnit volnočasové aktivity a zpřístup-
nit krásná a zajímavá místa plná přírodních úkazů, nádher-
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V zasedací místnosti Regionální hospodářské komory SVČ v Hrad-
ci Králové se uskutečnilo setkání, kde byly projednávány podmín-
ky pro obnovu železnice z Čech do Polska na Broumovsku. 
A. Sokół, majitel fi rmy „Melafi r“, zrekapituloval celý záměr tý-
kající se obnovení železnice mezi stanicemi Ścinawka Średnia 

(Polsko) – Otovice (ČR) za účelem přepravy štěrku z kameno-
lomu ve Ścinawce Średniej směrem na Wałbrzych. Záměr po-
čítá s obnovením nákladní i osobní dopravy. Z kamenolomu 
se plánuje vytěžit 300 000 tun štěrku (čistého materiálu) v ro-
ce 2008, 600 000 tun v roce 2009 a 1 000 000 tun každý další 
rok. Chybí asi 14 km kolejí, z toho 12,5 km připadá na polskou 
stranu. Tato investice vyžaduje 28 mil. zł. po polské straně. 
Těžba by měla být prováděna po dobu 20 – 25 let. Průměrná 
denní přeprava štěrku by činila 5 až 6 párů vlaků denně. Těžba 
a přeprava štěrku by probíhala 10 měsíců v roce, 2 měsíce
přestávka v zimní sezóně. Na budování infrastruktury má pol-

ská strana k dispozici 60 mld. eur z evropských fondů. Tato 
částka je určena pro období 2007 – 2013.
Zástupce ČD ing. Doležal zmínil, že v rámci tohoto záměru 
by měla vstoupit do jednání Polskie koleje panstwowé. Upo-
zornil, že železnice je dva roky opuštěná. Správa železniční 
dopravní cesty dosud nemá žádnou žádost z polské strany, 
očekávají iniciativu od polských železnic. SŽDC nemůže jed-
nat s A. Sokółem jako soukromou osobou. Dříve zde byla do-
prava osobní, nákladní dopravu trať neumožňuje. Do jednání 
musí vstoupit Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo dopravy 
ČR za účelem otevření hraničního přechodu. SŽDC potřebuje 
technicko-ekonomickou studii. V této studii se musí projevit 
nejen železniční, ale i silniční infrastruktura.
Starostka města Broumov JUDr. Růčková vznesla dotaz, jaký 
přínos bude Broumovsko z obnovení trati mít. Obává se, že po 
povolení přepravy štěrku A. Sokółovi již nelze zabránit dalším 
zájemcům o větší zprovoznění. Nechce, aby se Broumovsko 
stalo průjezdným regionem. A. Sokół odpověděl, že Broumov-
sko by dostávalo ekologické (kompenzující) poplatky, české fi r-
my by měly možnost přepravovat do Polska například dřevo.
Diskuze trvala dvě hodiny. Z jednání vyplynul úkol zajistit fi -
nanční prostředky na zhotovení studie proveditelnosti na české 
straně. Na jejím základě by se měla zastupitelstva zmíněných 
obcí rozhodnout, zda obnovu podpoří, nebo nepodpoří. Štěrk 
se v Polsku těžit bude. Kudy se bude vozit, se bude muset vyře-
šit poměrně rychle. Jedno je však jisté již dnes. Osobní doprava 
se na opuštěné koleje nevrátí, pokud zde nebudou jezdit vlaky 
přepravující zboží. Ekonomika je v tomto neúprosná.

František Molík 
Regionální hospodářská komora SVČ

Podaří se obnovit  železnici Podaří  se obnovit  železnici 
z Otovic do Polska?
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Mateřská škola Broumov již řadu let spolupracuje s mateřskou 
školou z polské Nowé Rudy. Pořádáme různé společenské, spor-
tovní, kulturní akce a výlety na obou stranách hranice pro děti, 
učitelky, rodiče a veřejnost. Tyto aktivity nás přivedly na dobrý 
nápad  - zpracovat projekt v programu  Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA Česká republika – Polsko, aby naše počiny měly 
fi nanční zajištění a mohly se dále rozvíjet.
Z minulých let jsme měli spoustu zkušeností při organizování 
naučných programů, sportovních utkání a vzájemných kultur-
ních oslav, kde jsme se setkávali s odlišnými kulturními tradicemi 
a zvyky, učili jsme se rozumět jiné řeči. Problémem však bylo 
fi nancování, a tudíž udržitelnost. Dali jsme tedy hlavy dohromady 
a tyto indicie jsme vložili do společného česko-polského projektu 
nazvaného „NAŠE MĚSTO - NÁŠ DOMOV“, který jsme realizovali 
v minulém roce. Do projektu jsme zařadili výtvarnou soutěž s ná-
zvem „NAŠE MĚSTO - NÁŠ DOMOV“ pro děti z mateřských škol 
v česko-polském regionu, která probíhala během celého roku. 
Všechny práce byly vystaveny v podzimních měsících na putovní 
výstavě nejprve v Broumově, kde se návštěvníci podíleli na vy-
hodnocení výtvarných prací (6 nejlepších prací bylo odměněno) 
a po skončení výstavy v Broumově putovala výtvarná díla na vý-
stavu do Nowé Rudy v Polsku. 
První akcí na polské straně bylo březnové „VÍTÁNÍ JARA“ v kul-
turním domě v Nowé Rudě. I když jsme si na opravdové jaro ješ-
tě chvíli museli počkat, polské děti ho vítaly hudební pohádkou 
a děti z Čech písněmi a tancem. V dubnu jsme navštívili sousedy 
z Polska dvakrát: první návštěva měla na programu dílny v ma-
teřské škole – „Poznáváme les“. Nejprve děti zhlédly pohádku 
o lese, jeho obyvatelích i o těch, kteří se o les a zvířátka starají. 
Pak přišly na řadu hry a soutěže. Společně jsme se naučili říkanku 
o ježkovi a veverce v českém a polském jazyce a vyrobili malý 
obrázek do „Knihy lesa“.
Druhý výlet do Polska byl naplánován do obory v Jugowě. Zde 
děti z obou spřátelených mateřských škol zkoumaly les s lupou 
v ruce, hledaly stopy po lesních zvířatech, komunikovaly spo-
lu, prošly naučnou stezku, kde viděly, jak rostou malinké stromy 
ve školce, pozorovaly mraveniště a ke všemu poznávání měly 
odborný výklad lesníka s překladatelem. Završením práce a po-
znávání byla ve srubu v oboře Jugów připravena pro děti hostina. 
Darem jsme si z Jugowa přivezli strom přátelství, který jsme si 
vysadili na školní zahradě. 
Další plánovaná akce - „BARVIČKOVÝ KARNEVAL“ - byl osla-
vou Mezinárodního dne dětí. Uspořádali jsme jej na naší školní 
zahradě pro děti, jejich sourozence a rodiče. Přijel celý autobus 
dětí s rodiči a učitelkami z Polska. Zúčastnili se i zástupci města 
Broumova v čele s paní starostkou, polští představitelé města 
Nowa Ruda a obory v Jugowě a další pozvaní hosté. Pro děti byla 
připravena karnevalová diskotéka, na které při promenádě masek 
byly vyhodnoceny a odměněny ty nejpovedenější. Potom děti 
soutěžily o poklad, kdy nejprve  musely splnit řadu úkolů. V další 

části odpoledne mohli návštěvníci dětského dne zhlédnout ukáz-
ku Policie ČR se cvičenými psy a hasiče v akci.V průběhu celého 
odpoledne byl zajištěn pitný režim a občerstvení. Přípravy na tuto 
akci byly velké a nelehké, ale odměnou všem byla radost v očích 
dětí a spokojenost všech zúčastněných. Vždyť se zde mělo mož-
nost poznat okolo pěti set dětí, rodičů a návštěvníků a od 14 do 
19 hodin si všichni užívali rozmanitých radovánek.
Se školním rokem jsme se na české straně rozloučili další akcí, a to 
vystoupením dětí pro své vrstevníky a kamarády z mateřských 
škol a též veřejnost s česko-polského příhraničí v krásném barok-
ním broumovském divadle. Děti předvedly dramatizaci pohádky
„O kohoutkovi a slepičce“, pěvecký a taneční sboreček „Zvone-
ček“ zase své písně a tance, které byly vždy odměněny potles-
kem. Nechybělo ani vystoupení dětí z mateřské školy v Nowé 
Rudě s diskotékovými tanci. I zde byla obě představení plná divá-
ků, tedy známka toho, že naše akce se stávají tradicí.
Poslední akce na polské straně se konala ve sportovním areálu 
ve Slupci u Nowé Rudy - červnové Sportovní hry. Zde se utkávají 
ve sportovních disciplínách o vítězný pohár družstva dětí z ma-
teřských škol z Nowé Rudy a Broumova. Opět tady nechyběli zá-
stupci města a fanoušci. Děti si opět vysloužily odměny, sladkosti 
a občerstvení. Odjížděli jsme s velkými zážitky.
Tyto aktivity jsou možností všech zúčastněných poznat přátele 
za hranicemi, jejich řeč, zvyky, srovnávat metody práce pedago-
gů v předškolních zařízeních a novou formou naplňovat některá 
témata školního vzdělávacího programu s důrazem na výchovu 
k ekologii spolu s přáteli z jiného státu. Navíc se nám dostaly pro-
středky na dopravu a občerstvení, na nářadí, náčiní, pořídili jsme 
si hudební a rytmické nástroje a nové stejnokroje pro vystoupení 
sborečku, digitální fotoaparát pro dokumentaci i vlastní interne-
tové stránky a doménu a další drobnosti, související s činnostmi 
v rámci projektu.
Nyní běží úspěšně další ročník projektu pod názvem „Tu je les, 
tu zahrádka a všude kolem zvířátka“ s novými akcemi a novým 
nadšením do práce. Tento projekt byl fi nancován ze zdrojů EU 
v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu 
Glacensis. O tom zas někdy příště.

Jana Hrubá MŠ Broumov, Příčná

Ohlédnutí  aneb učíme se získávat f inance Ohlédnutí  aneb učíme se získávat f inance 
přes projekty EUpřes projekty EU

„Naše město - náš domov“„Naše město - náš domov“  
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Návštěvníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se 
v těchto dnech mohou seznámit s nejúspěšnějšími projekty, 
které se podařilo uskutečnit v Královéhradeckém kraji za po-
moci prostředků Evropské unie. Přehlídku projektů s názvem 
Best Practisies zahájili 18. června zástupci kraje a zúčastnili se 
jí nejen realizátoři všech představovaných projektů, ale také 
poslanci, senátoři, zástupci Královéhradeckého kraje, staros-
tové obcí, Hospodářské komory, ředitelé jednotlivých úřadů 
Regionálních rad a neziskových organizací. Veletrh předsta-
vuje více než 90 projektů a bude trvat až do konce červen-
ce. Na připravených prezentacích jsou představeny projekty 
v oblastech cestovní ruch, partnerství, doprava, infrastruktura, 
internetizace, lidské zdroje a sociální integrace, životní pro-
středí a zemědělství, rozvoj podnikání. Euroregion Glacensis 
na veletrhu představil úspěšný projekt „Rozhledny a vyhlíd-
ková místa Euroregionu Glacensis“, který byl spolufi nancován 
z Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika – Polsko částkou 
674 tis. Kč,  a dalších 13 projektů žadatelů, které byly připra-
veny agenturou RDA.  

Sekretariát euroregionu

Fond mikroprojektů INTERREG IIIA Fond mikroprojektů INTERREG IIIA 
Česká republika – Polsko v regionu Glacensis

Euroregion Glacensis se prezentoval Euroregion Glacensis se prezentoval 
na veletrhu Best Practisiesna veletrhu Best Practisies

22. 6. 2007 byl ukončen příjem žádostí pro šesté zasedání Euroregionálního řídícího výboru. 
Všechny zaregistrované žádosti, které splnily formální náležitosti a přijatelnost, 

budou předloženy a projednány na zasedání výboru 10. 9. 2007. 
Všechny podpořené projekty musí být ukončeny (ukončena fyzická realizace, odevzdána 

Žádost o platbu a odstraněny veškeré připomínky k vyúčtování) nejpozději do 31. 7. 2008.

Veškeré informace o Fondu mikroprojektů naleznete na adresách:
pro příjemce z české strany: www.euro-glacensis.cz

pro příjemce z polské strany: www.euroregion-glacensis.ng.pl
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