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ÚVODNÍK
Vážené dámy a pánové,

končí volební období v samosprávách v České 
republice. V uplynulých 4 letech proběhlo velké 
množství zajímavých a významných přeshra-
ničních akcí. V loňském roce jsme společně sla-
vili 25. výročí Euroregionu Glacensis. Společ-
ně jsme prošli covidovou krizí, která nás zavře-
la doma, přerušila realizaci společných projektů, 
ale neochromila práci našich sekretariátů. 

Do dnešního dne bylo v rámci Fondu mikro-
projektů schváleno více než 450 projektů a dal-
ších 24 čeká na rozhodnutí o financování. Tato 
čísla jsou důkazem velmi dobré přeshraniční 
spolupráce. 

Díky intenzivní a úspěšné spolupráci čes-
kých a polských samospráv se podařilo zrealizo-
vat řadu zajímavých projektů, vznikla nová infra-
struktura a nové produkty cestovního ruchu, 
díky nimž je naše část příhraničí ještě atrak-
tivnější. Sledujeme neustálý růst návštěvnosti 
našeho regionu. 

V roce 2022 jsme zpracovali první společ-
ný strategický dokument pro náš euroregion. 
Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis 2021+ 
vytvoří podmínky pro další systematický roz-
voj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti 
subjektů vyvíjejících přeshraniční spolupráci na 
území Euroregionu Glacensis.

V období posledních 2 let jsme spolu se sta-
rosty, primátory a zástupci okresů, jež jsou členy 
našeho euroregionu, navštívili polsko-sloven-
ský Euroregion Tatry, polsko-německý Eurore-
gion Sprewa-Nysa-Bóbr a Karpatský euroregi-
on, který působí v příhraničních oblastech Pol-
ska, Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Maďar-
ska. Společné studijní cesty byly skvělou příle-
žitostí k obnovení a rozvíjení stávajících kontak-
tů a navázání nových přeshraničních kontaktů. 
Během zájezdů měli účastníci možnost vidět 
projekty realizované v rámci programů přeshra-
niční spolupráce na jiných hranicích, seznámit 

se s činností euroregionů a ESÚS Tatry. Byl to 
příjemně strávený čas a získané znalosti a nové 
zkušenosti budou využity k přípravě nových, 
zajímavých projektů.

Děkujeme české části Rady Euroregionu Gla-
censis za angažovanost a otevřenost. Díky vám 
jsme mohli realizovat naše nápady a nové výzvy. 
Zvláštní poděkování patří panu předsedovi Miro-
slavu Wágnerovi za jeho přínos pro rozvoj naše-
ho euroregionu, za dobrou atmosféru našich 
setkání a také za jeho zájem sdílet své zkuše-
nosti a znalosti. 

Děkujeme členům české části za dosavadní 
činnost. Přejeme úspěšné výsledky ve volbách. 
Před námi je nové programové období a nové 
výzvy. 

Bernadeta Tambor
sekretariát polské části EG
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PUTOVÁNÍ PO EUROREGIONU GLACENSIS 
U KONCE

V předminulém čísle zpravodaje jsme vám při-
nesli článek o našem dvoudenním putování na 
běžkách v  oblasti Orlických hor. Tento oblíbený 
zimní sport odstartoval jako první další napláno-
vané sportovní akce, které jsme postupně organi-
zovali během celého letošního roku. Naší vizí bylo 
ukázat široké veřejnosti, že náš region umožňu-
je sportovní vyžití během celého roku a rozhodně 
má co nabídnout. 

Zimu jsme měli za sebou, tak co třeba zkusit 
vodu? 

Mohlo by se zdát, že vzhledem ke své poloze 
není Euroregion Glacensis právě ideálním mís-
tem pro vodáckou turistiku. Zdání ale klame, 
a i na našem území se nachází řada toků, které 
v  jarních a  letních měsících přímo vybízejí 
k jejich splouvání.

Naše akce byla naplánována na tři dny. Ter-
mín byl zvolen na dobu letních prázdnin na měsíc 
červenec. Byly vybrány dvě vodácké základny – 
v Polsku na řece Nisa Kladská v blízkosti města 
Barda a na české straně v okolí řeky Orlice. 

První den akce nastoupili všichni účastníci po 
proškolení do připravených raftů. Samotný sjezd 
trval kolem čtyř hodin. Jednalo se o pohodovou 
plavbu vhodnou i pro úplné začátečníky. Po spor-
tovním výkonu dorazil ve večerních hodinách 
mezi účastníky starosta města Bardo p. Krzysz-
tof Żegański. Se svými kolegy přednesl plány se 
zaměřením na oblast turismu v okolí Barda, kde 
budou v nejbližší době ke stávající infrastruktuře 
vybudovány nové prostory pro možnosti ubyto-
vání a také další cyklistické okruhy, určené přede-
vším pro rodiny s dětmi a také méně zdatné spor-
tovce jako doplněk k již existující síti singletracků.
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Druhý den následoval přesun do Čech na řeku 
Orlici, kde na účastníky čekala oblíbená vodác-
ká trasa z Týniště nad Orlicí až do Krňovic. Tento 
sjezd je již poněkud náročnější jak na čas stráve-
ný na vodě, tak na fyzický výkon. Na večerní hodi-
ny přijala pozvání ředitelka Destinační společ-
nosti Orlické hory a Podorlicko p. Janková, která 
účastníkům prezentovala turistický produkt úzce 
související s  řekou – Zámky na Orlici, jenž se 
pyšní oceněním European Destinations of Excel-

lence. Na trase dlouhé asi 9 km se nachází hned 
čtyři romantické zámky a dva středověké hrady, 
z nichž velkou část vlastní přímo staré šlechtic-
ké rody. 

Tato ojedinělá atraktivita regionu byla také 
náplní programu třetího – posledního dne, kdy 
celá skupina navštívila exteriéry zámků Pot-
štejn, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí 
a Častolovice.
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Voda byla dobrá a teď trochu 
adrenalinu a jdeme na kolo…

Euroregion Glacensis je skutečně 
pravým rájem cyklistů. Na své si tu přijdou milov-
níci vysokých kopců s  výhledy do krajiny i  rov-
nějších tras kolem vodních toků a  zámků. Celé 
území na české i polské straně je protkáno stov-
kami kilometrů cyklostezek i  cyklotras, neustále 
rozšiřována je také nabídka singletracků. Dalším 
bonusem je, že v letních měsících zde dobře fun-
gují sítě cyklobusů. 

V pořadí třetí akcí projektu bylo setkání všech 
nadšenců cyklistiky. Na začátku srpna se zástup-
ci obcí, médií a  dalších organizací vypravili na 
Broumovsko do obce Hejtmánkovice, kde byly 
v plánu dvě poměrně náročné česko-polské cyk-
listické etapy. První zavedla účastníky přes hra-
niční přechod v Janovičkách a obec Głuszyce až 
do Podzemního města Osówka, které bylo v roce 
2019 součástí strategického projektu euroregio-
nu Tajemství vojenského podzemí a kde byla zří-
zena multimediální výstava, jež si svým zpraco-
váním vysloužila uznání v celé Evropě. 5
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Druhý den vedla trasa přes obec Křinice a Brou-
movské stěny až do polského Radkowa. Kolem 
místního Zalewu a nové vyhlídky Guzowata, vybu-
dované z dalšího euroregionálního projektu Čes-
ko-polská Hřebenovka, se cyklisté dostali na rad-
kowskou radnici. Odtud pokračovali přes baziliku 
ve Wambierzycích, rozhlednu Suszynka a zámek 
Sarny k  hraničnímu přechodu Otovice/Tlumac-
zów a dále do Broumova. 

Třetí den byl poté účastníkům představen 
samotný Broumov, město, které kandiduje na 
Evropské hlavní město kultury 2028. Účastníci 
měli možnost navštívit s  průvodcem broumov-
ský klášter. Zástupci zdejšího infocentra předsta-
vili zajímavé místní divadlo a celkovou turistickou 
nabídku nejen města, ale i jeho okolí.

6
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Závěrečná akce projektu byla naplánovaná na 
první zářijovou sobotu. Po výjezdech určených 
menším skupinkám, kdy byly vyzkoušeny 
možnosti v  oblasti turistiky na běžkách, raftech 
a  kolech na území euroregionu, přišla na řadu 
akce určená pro širokou veřejnost, fanoušky 
turistiky, cyklistiky a  krásných výhledů. Ze 
čtyř startovních míst bylo možné vyrazit na 
rozhledny v Orlických a Bystřických horách, které 
byly postaveny v  nedávné době jako součást 
největšího projektu Euroregionu Glacensis  
– Česko-polské Hřebenovky. 

Na rozhlednách Šibeník, Feis-
tův kopec, Vrchmezí, Velká Dešt-
ná, Czerniec a  Jagodna, v  TIC 
Neratov a  u  Masarykovy chaty 
mohli účastníci získávat razít-
ka do hracích karet. Pokud účast-
ník prošel pěšky, nebo projel na kole 
minimálně tři razítkovací místa, obdržel jako  

7

A na úplný závěr jsme připravili akci, která 
mohla oslovit úplně všechny. Stačilo jen si 
nazout dobré boty a sbalit batoh, ti zdatnější 
osedlat kola a vyrazit za námi do hor. 
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odměnu zbrusu novou deskovou hru Putování 
po Euroregionu Glacensis a  další drobné dárky.  

Několik odvážlivců se rozhodlo pokořit všech-
ny kopce, za to jim náležel náš velký obdiv, a záro-
veň obdrželi ceny hodnotnější v podobě turistic-
kých holí, batohu, trička a publikace Atlasu histo-
rických map.

Tato cyklo - turistická akce zaměřená na širo-
kou veřejnost byla pro naše sdružení Euroregi-
on Glacensis ve znamení poslední akce spojené 
s 25. výročím existence sdružení. Po úspěšném 
absolvování všech aktivit tohoto projektu může-
me na závěr jen konstatovat, že žijeme v  krás-
ném kraji, kde si všichni milovníci sportu přijdou 
na své.  

Chcete se více dozvědět o tom, jaké 
sportovní atraktivity nabízí náš region? 

Navštivte stránky Euroregionu Glacensis
 https://www.euro-glacensis.cz/

putovani.html

8

https://www.euro-glacensis.cz/putovani.html
https://www.euro-glacensis.cz/putovani.html
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POZNÁVÁME NAŠE SOUSEDY
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 

od dubna 2022 realizuje vlastní mikroprojekt s reg. číslem 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003066 s názvem „Poznáváme naše sousedy”

9

V rámci realizace tohoto projektu se ve 
dnech 20. - 22. července 2022 konal tříden-
ní zájezd českých a polských starostů, primá-
torů a přednostů samosprávných okresů, kteří 
jsou členy Euroregionu Glacensis na obou stra-
nách hranice, do Euroregionu Sprewa-Nysa-
Bóbr působícího na polsko-německém příhra-
ničním území. 

První den se konala konference s účastí zá-
stupců Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr: pana 
Czesława Fiedorowicze – předsedy Konven-
tu, paní Izabelly Pantkowské – ředitelky kan-
celáře a paní Katarzyny Hoffmann – vedou-
cí týmu pro euroregionální projekty. Konferen-
ce byla věnována problematice činnosti euro-
regionu, realizovanému Fondu mikroprojektů  
a projektům realizovaným v polsko-německém 
příhraničí. 
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Druhý den následovala prezentace projek-
tů podpořených z prostředků Evropské unie. 
Účastníci navštívili Vojvodské sportovní a re-
kreační středisko v Drzonkowě, Keplerovo vě-
decké centrum – přírodovědné centrum a Vini-
ci Stara Winna Góra. Poslední den se účastníci 
setkali se zástupci německé části Euroregionu 
Spree-Neisse-Bober v Burgu, kde absolvovali 
výlet na lodích v Burgu (Spreewald) a navštívi-
li nejkrásnější místa legendárního Sprévského 
lesa ze Spreehafenu. Řada malých řek v Burgu 
zve ke klidné plavbě lodí, což je nejoblíbenější 
forma trávení volného času ve Sprévském lese. 

Dne 26. srpna 2022 se konala druhá akce 
v rámci našeho mikroprojektu – česko-polský 
rafting. Účastníci se setkali v Bardu v hlavním 
středisku Rafting Bardo Spływy Pontonowe 
& Kajakowe. Po přejezdu na nástupní místo  
a školení bylo zahájeno sjíždění malebné trasy 
z Młynowa do Barda. Na závěr vodácké akce 
se účastníci setkali u grilování a měli příležitost 
rozvíjet přeshraniční kontakty i projednat nové 
společné záměry. 

Děkujeme účastníkům obou akcí za aktivní 
účast a příjemně strávený čas.

Projekt „Poznáváme naše sousedy” je spolufinancován z prostředků EFRR 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Broumov zastupující celý širší česko-pol-
ský region odevzdal přihlášku na titul Evrop-
ské hlavní město kultury 2028. Když se Brou-
mov před dvěma lety rozhodl do soutěže za-
pojit, působilo to jako vzdálený sen. Společ-
ně s celým regionem i Královéhradeckým 
krajem se ale od té doby ukazuje, že se nebo-
jí svoje vize plnit, věří v regionální rozvoj skr-
ze kulturu a otevírá se novým spolupracím. 
Jaké konkrétní aktivity kandidatura přinesla 
a co je jejich cílem do budoucna?

Titul Evropské hlavní město kultury je už té-
měř čtyřicet let udělován městům napříč Ev-
ropou. Oslavuje kulturní rozmanitost, společ-
né evropské hodnoty, kulturní život a historic-
ké dědictví. Je ale také nástrojem dlouhodobé-
ho udržitelného rozvoje města a jeho okolí prá-
vě skrze kulturu. V České republice titul hosti-
la doposud dvě města – Praha a Plzeň. O jeho 
držitelství v roce 2028 usilují kromě Broumova 
také Brno, České Budějovice a Liberec.

Co Broumov může ztrácet oproti ostatním 
městům na velikosti, která však není rozhodu-
jícím kritériem soutěže, získává na unikátním 

propojení barokní krajiny s přírodním bohat-
stvím a odhodlanými lidmi, kteří chtějí měnit 
své okolí. Navíc reprezentuje 30 % Evropanů, 
kteří žijí v malých městech a na venkově v těs-
ném propojení s přírodou. Všechny tyto „evrop-
ské Broumovy“ se potýkají s  podobnými pro-
blémy. Hlavním poselstvím kandidatury Brou-
mova, které se bude šířit dál bez ohledu na to, 
zda město  titul získá či nikoliv, je tato místa 
propojit a posílit jejich sebedůvěru a víru v to, 
že změna je možná. 

BROUMOV NA CESTĚ ZA TITULEM 
EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2028

11

Dne 14. 10. 2022 V Nostickém paláci v Pra-
ze byla vyhlášena města, která postoupila do 
dalšího kola výběru soutěže o Evropské hlav-
ní město kultury 2028. Mezinárodní poro-
ta rozhodla o postupujících do finále soutě-
že o titul Evropské hlavní město kultury 2028. 
Společně s Českými Budějovicemi je to i sed-
mitisícový Broumov v partnerství s Králové-
hradeckým krajem. Jako nejmenší kandidát 
v historii uspěl se svým konceptem Kreativ-
ního poutnictví. O držiteli titulu se definitivně 
rozhodne v červnu 2023.
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Na takových změnách je potřeba pracovat 
lokálně propojováním lidí místních, přespol-
ních i prostřednictvím přeshraničních a mezi- 
národních spoluprací. Během dvou let, kdy 
Broumov připravoval svou přihlášku do soutě-
že, tak vznikla nová Kulturní koncepce města 
2022 – 2032. Stovky hodin rozhovorů s místní-
mi i odborníky zvenčí, čtyři celodenní worksho-
py a přes tři sta zpracovaných dotazníků udá-
vají směr rozvoje pro následujících deset let.

V návaznosti na kandidaturu se obnovila  
mikrograntová výzva Máme rádi Broumov(sko), 
jež dává místním lidem příležitost realizovat  

projekty, které oživí region a propojí místní ko-
munitu. S její podporou se v roce 2021 podaři-
lo mimo jiné oživit Svatojiřskou pouť mezi Oto-
vicemi a Martínkovicemi nebo vytvořit Bosono-
hou stezku v Polici nad Metují. Dalším projektem 
spojeným s kandidaturou je OnStage v rámci ná-
rodní sítě URBACT, která podporuje inkluzi soci-
álně znevýhodněných dětí prostřednictvím sku-
pinové výuky performativních umění. 

Město Broumov v posledních letech aktivně 
pečuje o česko-polské vztahy a vytváří příleži-
tosti pro setkávání na obou stranách hranice. 
K  současným aktivitám se mají brzy připojit  

12
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nové kulturně komunitní aktivity. Společně se 
svým partnerským městem Nowou Rudou 
Broumov zamýšlí vytvořit přeshraniční poetic-
kou stezku, která bude odkrývat témata jako 
hledání respektujícího vztahu k přírodě, histo-
rii místa i k sobě navzájem. 

V  rámci Evropského seskupení pro územ-
ní spolupráci NOVUM se potkaly záměry kra-
je, města i polské přeshraniční oblasti praco-
vat společně na rozvoji šetrného kulturního tu-
rismu. Cílem společného projektu bude propo-
jovat, vzdělávat a podporovat zástupce cestov-
ního ruchu, veřejných institucí, podnikatelské 

sféry a kulturní aktéry v tom, jak vytvářet nové 
udržitelné příležitosti kulturního vyžití na obou 
stranách hranice.

Broumov se rozhodl vykročit, vědomě pokra-
čovat svým tempem a být připravený potkávat 
vše nové a nečekané. Vyzývá k tvoření a sdíle-
ní bezpečného prostoru, kde můžeme pečovat  
o sebe i své okolí tak, aby v něm mohly růst  
a zelenat se živé komunity. K tomu, abychom 
se nebáli prozkoumat a kultivovat své nitro.

Za tým Broumov 2028 Jitka Smolíková

13
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V  rámci projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník 
spolufinancovaného z Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko vzniklo ve městě Krá-
líky jako jedna z aktivit projektu nové návštěv-
nické centrum, které bylo slavnostně otevře-
no dne 27. září 2022. Ze stejného projektu byla 
zabezpečena rekonstrukce rozhledny polsko - 
české solidarity na Králickém Sněžníku, kterou 
realizovala gmina Stronie Śląskie, a jako pod-
poru pro rozhlednu na české straně vybudova-
lo město Králíky nové centrum s proekologic-
kou expozicí pro návštěvníky Národní přírodní 
rezervace Králický Sněžník a terasou s vyhlíd-
kou na Králický Sněžník.

Prostor expozice je dělen do dvou částí, jež 
na sebe navazují. Jednotlivé prvky expozice 
tvoří výstavní panely, které informují o atrak-
tivitách národní přírodní rezervace a zároveň 
poučí návštěvníky o chování v rezervaci. Další-
mi prvky jsou figurína lyžař a vyřezávaná dře-
věná replika kamenné sochy slůněte, umístěné 
ve vrcholové části Králického Sněžníku, inter-
aktivní dotyková obrazovka, či vitríny s ukáz-

kami místní flory a fauny. Expozice je zároveň 
úvodníkem k  hlavnímu cíli v  rezervaci, k  roz-
hledně na vrcholu Králického Sněžníku.

Město Králíky je nejvýchodnější město 
Čech v Pardubickém kraji při trojmezí s Mora-
vou a Slezskem v brázdě mezi Orlickými hora-
mi na západě a Králickým Sněžníkem a Hanu-
šovickou vrchovinou  na východě. Díky bohat-
ství kulturního a přírodního dědictví je cestovní 
ruch nejdůležitějším hospodářským odvětvím 
v regionu. Najdete zde úchvatnou krajinu vhod-
nou k letní i zimní rekreaci. Historické jádro 
města Králíky patří mezi nejlépe dochované 
v širokém okolí a v roce 1990 bylo prohláše-
no městskou památkovou zónou. Výjimečná je 
koncentrace fortifikačních staveb, z nichž část 
je provozována jako pevnostní muzea. Domi-
nantou města je kostel s klášterem na Hoře 
Matky Boží, který je národní kulturní památkou. 
Areál kláštera spojuje s městem alej obsahující 
soubor šestibokých barokních kaplí.

Ing. Martina Cinková
Městský úřad Králíky

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM 
KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK V KRÁLÍKÁCH
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ROZHLEDNA NA KRÁLICKÉM 
SNĚŽNÍKU OTEVŘENA

Projekt „Kladsko-Orlicko-Sněžník“ realizo-
vaný Sdružením obcí Kladska, gminou Stro-
nie Śląskie a městem Králíky se blíží ke konci,  
a to dvěma investicemi na obou stranách hra-
nice. Město Králíky vybudovalo v blízkosti pev-
nostního objektu KS 14 U Cihelny Návštěvnic-
ké centrum Králický Sněžník. Gmina Stronie 
Śląskie jako investor postavila největší investici 
umístěnou na Česko-polské Hřebenovce – roz-
hlednu na Králickém Sněžníku. 

Stavba rozhledny byla od počátku monitoro-
vána z hlediska péče o životní prostředí. Vznik-
la česko-polská skupina, která průběžně sle-
dovala postup prací, a výsledkem její činnosti  
a také díky, na našem projektu nezávislé, re-
konstrukci staré cesty na vrchol Králického 
Sněžníku, dojde, navzdory obavám, k výraz-
nému zlepšení ochrany přírody ve vrcholové  
oblasti. 

Stezky na Králický Sněžník budou upraveny 
tak, aby se pohyb turistů soustředil na konkrét-
ní místa a zabránilo se prošlapávání cenné ve-
getace, jak je tomu v současnosti. V budouc-
nu bude vybudováno oplocení stezek na obou 
stranách hranice. Rozhledna byla slavnostně 
otevřena 26. září 2022.
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Na vrchol lze dojít z mnoha míst:

• z parkoviště na konci Międzygórze 
cca 2 hod. 40 min. po červené značce,  
a od chaty Na Śnieżniku po zelené značce

•  z parkoviště u Medvědí jeskyně po žluté 
značce a od chaty Na Śnieżniku  
po zelené značce, na vrchol dojdete  
po 2 hod. 50 min.

• z vrcholu Czarna Góra, na který se 
dopravíte lanovkou, po červené značce,  
a od chaty Na Śnieżniku po zelené značce, 
na vrchol dorazíte po 2 hod. 45 min.

Informace o Česko-polské Hřebenovce 
a dalších rozhlednách a vyhlídkách 

a také o zajímavostech v okolí 
na obou stranách hranice najdete na

 https://szlakgrzbietowy.pl

• ze Stříbrnice po modré a červené značce, 
cesta na vrchol trvá 2 hod. 55 min.

• z posledního parkoviště v Dolní Moravě 
po žluté značce, cesta na vrchol trvá 

 cca 3 hod. 35 min.

Mobilní aplikace 
HŘEBENOVKA 
ke stažení zde

https://szlakgrzbietowy.pl
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PARTNERSKÁ MĚSTA 
HRONOV A KUDOWA ZDRÓJ

Projekt „Společné řízení rizik – Hronov a Kudowa Zdrój“
CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901

Partnerská města Hronov a Kudowa Zdrój 
spolupracují vzájemně v různých oblastech 
života již od roku 1996. Cílem projektu „Spo-
lečné řízení rizik Hronov a Kudowa Zdrój“ je 
zvýšení akceschopnosti výjezdových jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obou partnerů tak, 
aby bylo možné řešit krizové a rizikové situa-
ce s nejvyšší profesionalitou v nejkratším mož-
ném čase a tím zajistit ochranu života, zdraví  
a majetku obyvatelstva společného regionu.

V červnu 2020 byla v  rámci tohoto 
projektu zpevněna plocha před hasič-
skou zbrojnicí v Hronově.

V  prosinci 2021 dodala firma THT 
Polička s.r.o. dobrovolným hasičům  
z Hronova cisternu s názvem CAS 30 – 
SCANIA P 500. Hasičský vůz disponu-
je nádrží na vodu o objemu 9 000 litrů. 

Město Hronov obě tyto akce spolufinancovalo z dotace Evropské unie z Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko.
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KULTURNÍ SLAVNOSTI 
POLSKO-ČESKÉHO PŘÍHRANIČÍ 
V OKRESE DZIERŻONIÓW

Vše probíhalo v rámci projektu, realizované-
ho okresem Dzierżoniów ve spolupráci s čes-
kým partnerem městem Lanškroun, s názvem 
„Upowszechnienie i rozwój transgranicznych 
więzi kulturowych na pograniczu Polsko-Cze-
skim” (Podpora a rozvoj přeshraničních kultur-
ních vazeb v česko-polském příhraničí). Pro-
jekt byl spolufinancován z prostředků Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu v rámci programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko 2014-2020 prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis.

V sobotu 27. srpna se konaly Polsko-české 
kulturní, jazykové a kulinářské dílny, kdy dele-
gace zástupců samospráv z České republiky  
a Polska měly možnost poslechnout si vzdělá-
vací přednášku, připravenou Jolantou Maniec-
kou, věnovanou kulturním, jazykovým a kulinář-
ským podobnostem spojujícím obě země. Čes-
kou delegaci uvítali přednosta samosprávného  
okresu Grzegorz Kosowski, jeho zástupce An-
drzej Bolisęga a zástupce ředitele Arboreta 
Wojsławice Tomasz Dymny.

Pro účastníky z okresu Dzierżoniów a hos-
ty z Lanškrouna bylo velmi atraktivní společ-
né vaření, mimo jiné tradičního českého gulá-
še. Kulinářskou dílnu vedl šéfkuchař vratislav-
ské Haly Stulecia Maciej Til, který známá čes-
ká jídla připravoval moderním způsobem spo-
lečně s účastníky. Vaření se těšilo velkému zá-
jmu návštěvníků.

Díky vstřícnosti vedení Arboreta Wojsławice 
měly delegace možnost komentované prohlíd-
ky zahrady. Následně, po ochutnávce předem 
společně připravených jídel, hosté z Lanškrou-
na navštívili nejzajímavější atraktivity okresu.

Následující den, v neděli 28. srpna, se  
v areálu Arboreta Wojsławice konala Přehlídka  
folklórních souborů česko-polského příhrani-
čí „Folkove". Kromě zástupců Lanškrouna akci 
navštívila i delegace z města Letohrad s pa-
nem starostou Petrem Fialou.

27. a 28. srpna se v areálu Arboreta Wojsławice konaly opravdové slavnosti 
polsko-české kultury.

18
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Za okres Dzierżoniów se akce zúčastnili: 
přednosta samosprávného okresu  Grzegorz 
Kosowski, starosta města Niemcza  Jarosław 
Węgłowski, členové rady okresu –  Wacław 
Dziendziel a Adam Domagała, předseda zastu-
pitelstva města Niemcza  Andrzej Osipowicz   
a zastupitelé okresu Dzierżoniów – místopřed-
seda  zastupitelstva Robert Czajkowski, Ber-
nadetta Szczypka, Grażyna Król, Małgorzata 
Greiner, Janusz Cąber, Tomasz Mitraszewski 
a také tajemnice okresu Dzierżoniów  Izabela 
Szygudzińska.

Akce se zúčastnili též sekretářka Euroregi-
onu Glacensis a ředitelka kanceláře Bernade-
ta Tambor a projektový manažer Fondu mikro-
projektů Dariusz Tatka.

Tento den na jevišti vystoupily lidové sou-
bory z ČR a Polska a akce tak byla ideální pří-
ležitostí k bližšímu setkání s tradicí, kulturou  
a hudbou česko-polského příhraničí. 

19



ZPRAVODAJ 3/2022 | EUROREGION GLACENSIS

20

Akce proběhly v rámci projektu s názvem „Upowszechnienie i rozwój transgranicznych więzi 
kulturowych na pograniczu Polsko-Czeskim”, č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_0008/0002573, 

který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020 

prostřednictvím Euroregionu Glacensis, jehož konečným uživatelem je okres Dzierżoniów.

Přehlídky se zúčastnilo 18 souborů z něko-
lika okresů.

Na pódiu zpívalo a tančilo téměř 300 uměl-
ců, včetně českých účinkujících, kteří veřejnos-
ti předvedli tradiční lidové tance. Na konec vy-
stoupení každý soubor obdržel pamětní soš-
ku, diplom, propagační brožury projektu a ma-
teriály o městě Lanškroun a okrese Dzierżo-
niów. Jako poděkování za dvoudenní zábavu  

a integraci čeští účastníci pro návštěvníky fes-
tivalu připravili tradiční guláš, který nadchl kaž-
dého, kdo měl možnost ho ochutnat.

Stojí za to podotknout, že během dvoudenní 
akce probíhalo živé vysílání pro všechny ty, kte-
ří se z různých důvodů akce nemohli osobně 
zúčastnit. Záznam je dostupný na webových 
stránkách okresu nebo na facebooku.
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AKTUÁLNĚ VE FONDU MIKROPROJEKTŮ
Ukončené 13. a 14. kolo výzvy FMP

V  průběhu léta probíhala na českém i pol-
ském sekretariátu FMP kontrola nově předlože-
ných projektových žádostí. Byly ukončeny do-
konce dvě výzvy pro předkládání projektových 
žádostí, a to v prioritní ose 4. Ke dni 30. 6. 2022 
skončila výzva na předkládání projektových žá-
dostí na „zjednodušené“ projekty a ke dni 31. 7. 
2022 byla potom ukončena výzva pro „klasické“ 
projekty. Do obou těchto výzev bylo předlože-
no celkem 24 projektových žádostí. Z  toho-
to počtu se jednalo o 9 projektů na zjednodu-
šené metody vykazování výdajů a 15 projektů 
s klasickým vykazováním. 

Mikroprojekty byly posouzeny z hlediska kon-
troly přijatelnosti a byly také bodově ohodnoce-
ny z hlediska věcného hodnocení. Aktuálně jsou 
již připraveny na jejich projednání na zasedání 
Euroregionálního řídícího výboru, který se usku-
teční na konci října 2022 – konkrétně dne 26. 10. 
2022 proběhne 14. EŘV, kdy budou schvalová-
ny zjednodušené projekty, a dne 27. 10. 2022 se 
bude konat 15. EŘV, který bude projednávat kla-
sické projekty. 

Výsledky z obou zasedání Euroregionálních 
řídících výborů budou krátce po jejich koná-
ních zveřejněny na webových stránkách 

 www.euro-glacensis.cz a  www.euroregi-
on-glacensis.ng.pl.

Poslední výzva FMP v období 2014-
2020

V současné době je možné předkládat projek-
tové žádosti do Fondu mikroprojektů do výzvy, 
která bude již skutečně poslední v tomto progra-
movém období. Ve Fondu máme ještě k dispozi-
ci volné finanční prostředky na podporu mikro-
projektů v  prioritní ose 4. Projektové žádosti je 
možné předkládat až do 15. 11. 2022, a to jak na 
„zjednodušené“ projekty, které jsou vykazovány 
zjednodušenou metodou vykazování výdajů a při 
jejich vyúčtování je požadováno minimum dokla-
dů, tak i na „klasické“ projekty, které jsou vyka-
zované klasickou formou. Schválení všech těch-
to mikroprojektů bude projednáno na 16. a 17. 
zasedání Euroregionálního řídícího výboru, kte-
rý se uskuteční v průběhu ledna 2023. Realiza-
ce malých projektů je možná až do 31. 5. 2023 
a v případě, že by byl mikroprojekt podpořen na 
EŘV jako tzv. náhradní/rezervní, bude umožně-
na fyzická realizace projektu až do 31. 7. 2023. 
Veškeré podrobnosti a podmínky najdete na na-
šich webových stránkách. Chcete-li váš projekto-
vý záměr či projektovou žádost konzultovat, pra-
covníci Správce Fondu jsou vám plně k dispozici.

Fond mikroprojektů 2014-2020 bude kom-
pletně ukončen ke dni 31. 10. 2023. Následně 
od 1. 11. 2023 bude vyhlášen nový Fond malých 
projektů pro programové období 2021-2027.

Jana Čejpová
vedoucí Fondu mikroprojektů
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KDE VŠUDE POMOHLY 
PROSTŘEDKY Z FONDU 
MIKROPROJEKTŮ  
V EUROREGIONU GLACENSIS?
Název projektu: Kulturní památky – cesta ke společnému poznání
Číslo mikroprojektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002282
Žadatel: město Ústí nad Orlicí
Partner projektu: Gmina Bystrzyca Kłodzka

Projekt využil potenciál významných kultur-
ních památek v Ústí nad Orlicí a v Bystrzycy 
Kłodzkej. V rámci projektu vznikl společný pro-
dukt v oblasti cestovního ruchu - česko-polská 
tematická trasa propagující zajímavé církevní 

turistické atraktivity na trase z Ústí n. Orlicí do 
Bystrzyce Kłodzke. Na české straně byly akti-
vity projektu zaměřeny na stavební a restaurá-
torské práce třech kapliček na Křížové cestě.
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Název projektu: Polsko-Český svět z papíru
Číslo mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002551
Žadatel: Gminne Centrum Kultury Turystyki i Sportu w Radkowie
Partner projektu: město Police nad Metují

Aktivity byly zaměřeny na děti, mládež  
a dospělé z oblasti příhraničí. Společně byla 
uspořádána třídenní modelářská soutěž (mode-
ly z kartonu) a modelářské workshopy pro 
všechny zájemce z příhraničí. Byly zhotoveny 
modely radnice v Radkowě, rozhledny v Sušině 
a kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě. Účast-
níci projektu absolvovali workshop zorganizova-
ný partnerem v muzeu v Polici nad Metují. 
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