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Tak nám euroregion načal třetí desítku 
své existence. Minulých dvacet let je již 
jen krásná vzpomínka a historie. Boha-
tá, je nač vzpomínat, je na čem stavět, 
ale jen nostalgická vzpomínka. 

Nedávno jsem absolvoval poznávací cestu 
po části euroregionu s europoslancem To-
mášem Zdechovským a uvědomil jsem si, 
jak obrovský potencionál je ukryt pod ná-
zvem Euroregion Glacensis. Kolik skvělých  
a zapálených lidí zde žije, tvoří, obnovu-
je staré a zapomenuté. Je zcela jedno, zda 
opravují továrnu či se starají o postižené, 
provozují kavárnu nebo obnovují staré kroje. 
Jejich pojítkem je entuziasmus, pracovitost  
a myšlenka, že nic není nepřekonatelnou 
překážkou. Tito lidé vytváří území, které 
nese tu hrdou značku Euroregion Glacensis. 

Naším úkolem v další „dvacítce“ je jim po-
máhat, podporovat jejich rozvoj a hledat 
nové zdroje a možnosti. Před námi jsou nové 
výzvy, nové úkoly, ale také mimo jiné i nový 
zpravodaj. I přesto, že zpravodaj máme ně-
jakých 10 let, ten který se vám dostává do 
rukou, je nový, jiný. Nová grafika, nový styl 
a hlavně novinkou je vnitřní dvojlist, který 
bude vyndávací. 

Vnitřní dvojlist vás přivede na ta místa, 
která stojí za to navštívit, vidět, poznat  
a také tam zanechat trochu svých peněz, 
aby až tam příště přijdete, přibylo něco no-
vého a vy jste měli ten dobrý pocit, že jste 
tomu svou trochou napomohli. Zpravodaj 
je otevřený všem novým podnětům a námě-
tům a jak bude vypadat, respektive co bude 
obsahovat, záleží také na vás. 

Woddy Allen kdysi prohlásil: „Chcete-li ro-
zesmát boha, řekněte mu své plány na tři 
měsíce dopředu“. Dělejme vše proto, aby se 
smát nepřestal a aby ta třetí desítka eurore-
gionu byla tak úspěšná jako ty dvě minulé. 

Miroslav Kocián
předseda 

české části 
Euroregionu 

Glacensis

A na co se můžete těšit?
Chtěli jsme udělat radost milovníkům přírodních krás našeho regionu, a tak přichází-
me s novinkou. Uvnitř každého zpravodaje bude vnitřní dvojlist, který přinese nejen 
popisy turistických TOP zajímavostí z vybraného regionu, ale i nabídne ze stejné po-
pisované lokality námět na cyklovýlet a zároveň i pro ty, kteří chtějí projít kraj pěšky, 
tip na výšlap. Popis bude doplněn jednoduchou mapkou s vyznačením tras. Ve stejné 
rubrice naleznou čtenáři i tipy na akce, které určitě v nejbližší době stojí za to navštívit. 
Nezapomeneme ani na zimní období, v tento čas vyměníme „kolo a botasky“ za běžky 
a nabídneme zajímavé běžkařské trasy.  

Pro ty, kteří by chtěli realizovat projekty, ale nemohou najít vhodného partnera, bude ote-
vřena nová rubrika: Hledáme vhodného potencionálního partnera. Zde uveřejníme všechny 
zájemce, kteří se obracejí na naše sdružení, vč. okruhu nabízených aktivit a očekávání.

Tak jako už v minulých vydáních se budeme i nadále věnovat Fondu mikroprojektů v Eurore-
gionu Glacensis, v každém čísle naleznete aktuální informace o dění v programu.

Svůj prostor ve zpravodaji i protentokrát budou mít nově vstupující členské obce a města, 
které tak získají možnost se prezentovat široké veřejnosti. 

Sekretariát euroregionu

Vydává Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 
– Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika 

ve spolupráci se Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 
Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, Polsko

Registrováno MK ČR E 16575 

Redakce pro českou část:
tel.: 00420 494 531 054 ∙ e-mail: info@euro-glacensis.cz ∙ www.euro-glacensis.cz

Redakce pro polskou část
tel.: 0048 74 86 771 30 ∙ e-mail: biuro@eg.ng.pl ∙ www.euroregion-glacensis.ng.pl

 Grafický design a předtisková příprava: Studio eMD, Rychnov nad Kněžnou

 Tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko, Nové Město nad Metují

Úvodník

Vážení čtenáři, 
vítáme vás při čtení právě čerstvě vydaného prvního výtisku 
nové řady zpravodajů Euroregionu Glacensis. 

Setkávat se s ním můžete každé čtvrtletí.
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Dotace vracejí život do příhraničních obcí
Orlické hory – Na pomezí severovýchod-
ních Čech a Dolnoslezského vojvodství se 
rozkládá Euroregion Glacensis, sdružení 
měst a obcí, které pod společným vede-
ním pomáhá vrátit do malých příhranič-
ních obcí život. Využívají k tomu pro-
středků z EU, díky nimž vytvářejí různé 
pracovní příležitosti a činí region turis-
ticky atraktivní. O tom, že tito lidé evrop-
ské peníze využívají skutečně smysluplně 
a nezneužili jediné euro, se byl osobně 
přesvědčit i člen Kontrolního výboru Ev-
ropského parlamentu Tomáš Zdechovský 
(KDU-ČSL).

„Na kontrolní mise jezdím velmi čas-
to, předně do zahraničí, o to víc mě ale 
potěšilo, jak skvělé projekty jsem viděl 
nedaleko svého bydliště,“ začíná chválit 
královéhradecký europoslanec. „Obrovsky 
mě nadchl hlavně Neratov. Ta vesnice 
po odsunu původního německého oby-
vatelstva skoro zanikla, pak se tam ale 
nastěhovalo pár schopných lidí a při sou-
časných zhruba 60 obyvatelích zaměst-
nává místní sdružení okolo 150 lidí ještě 
z okolních vesnic,“ pokračuje Zdechovský, 
podle něhož za úspěchem stojí kromě nad-
šení a pracovitosti Neratovských a lidí z ve-
dení euroregionu právě ještě dotace z EU. 
„Pomohly jim ty plány rozjet a uskuteč-
nit,“ konstatuje europoslanec a velmi chválí 
i budoucí udržitelnost projektů.

Povedených projektů je mnohem víc

„Na česko-polském pomezí je euroregionů 
šest, náš je jeden z nejstarších a funguje už 
20 let. Byla docela výzva vybrat pro návštěvu 
pana europoslance jen pár vybraných aktivit,  

které panu europoslanci ukážeme,“ říká se-
kretář sdružení Euroregionu Glacensis p. 
Jaroslav Štefek, který hodnotí jako jeden 
z největších úspěchů euroregionu aktivity 
okolo výstavby rozhleden. Ukončený pro-
jekt „Místa plná rozhledů v Euroregionu 
Glacensis“ skutečně přilákal turisty, čímž 
velmi pomáhá různým místním podnikate-
lům a hoteliérům. Každou z 8 rozhleden po-
stavených na obou stranách hranice ročně 
navštíví něco mezi 20 – 30 tisíci lidí. „Z růz-
ných stran často slýchám pochybnosti nad 
smysluplností budování dalších nových roz-
hleden z prostředků EU. Reakce a statistiky 
návštěvnosti však jasně ukazují, že podobný 
typ turistické infrastruktury je z řad veřej-
nosti velice oblíbený a žádaný. I proto tento 
projekt obdržel již několik ocenění. Nejvíce 
mě však těší kladné reakce turistické veřej-
nosti. V rámci společného setkání s panem 

europoslancem se však nehovořilo pouze  
o projektech, ale i o dalších aktivitách eu-
roregionu a také o problémech na česko-
polské hranici. Jedním z aktuálních témat 
je situace okolo průmyslové zóny Kvasiny – 
Solnice – Rychnov nad Kněžnou. Extrémní 
zvýšení počtu pracovních míst v zóně způ-
sobilo dopravní komplikace a zvýšenou kri-
minalitu. Je zde také nedostatek kvalifiko-
vaných pracovníků, který se řeší například 
nábory na polské straně,“ doplňuje Štefek.

„Velice jsem ocenil i projekt profesiona-
lizace Sboru dobrovolných hasičů v Ro-
kytnici v Orlických horách, z nichž je teď 
poloprofesionální jednotka s výjezdem do 
5 minut. Zajišťují záchranné služby i na 
polské straně, protože tam jim podobné 
zázemí chybí,“ říká Zdechovský. Aktivity 
okolo společného řešení krizových situací 
s polskou stranou považuje dle svých slov za 
ukázkovou formu přeshraniční spolupráce, 
která je i hlavním cílem euroregionů. 

„Opravdu věřím, že z těch dotací nikdo 
nezneužil jediné euro a všechny ty peníze 
skutečně slouží občanům tak, jak mají,“ shr-
nuje výsledky kontrolní mise europoslanec, 
který by byl velmi rád, kdyby média více 
informovala o úspěšných projektech, ne jen 
o hrstce těch nepříliš povedených, kdy pod-
vodníky stejně čekají přísné tresty a peníze 
je nutné vrátit. „Výborných projektů máme 
v Čechách obrovské množství, měli bychom 
se umět pochválit,“ uzavírá Zdechovský.



4 ZPRAVODAJ 1/2017

EUROREGION GLACENSIS

Polská a česká část Euroregionu Gla-
censis realizují od ledna 2017 společný 
projekt s názvem „Promocja współpracy  
w Euroregionie Glacensis / Propagace 
spolupráce v Euroregionu Glacensis“. 
Projekt získal dotaci z programu Inter-
reg V-A Česká republika – Polsko v rámci 
prioritní osy 4. Jeho realizace potrvá do 
30. června 2019.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 
247 475,32 EUR
Celková dotace z EFRR: 
210 354,02 EUR
Celková dotace z EFRR: 
129 010,30 EUR česká část
Celková dotace z EFRR: 
81 343,72 EUR polská část

Vedoucím partnerem je polská část Euro-
regionu Glacensis. Hlavním cílem projek-
tu je zvýšení intenzity spolupráce institucí  
a komunit v příhraničním regionu. Cíl bude 
naplněn realizací aktivit zaměřených na ví-
ceúrovňovou spolupráci, díky nimž bude 
přeshraniční spolupráce a společné úze-
mí propagováno. Aktivitami, které přispějí 
k naplnění cíle, jsou společná informační 
kampaň na obou stranách hranice a orga-
nizace konference. Díky uskutečňovaným 
aktivitám dojde ke zvýšení povědomí ve-
řejnosti na obou stranách hranice, zvýší 
se míra vzájemného poznání, porozumění  
a důvěry mezi místními komunitami. Usku-
tečněné aktivity také umožní zvýšit inten-
zitu již stávající spolupráce mezi partnery  
a navázát nová partnerství.

V rámci realizace projektu bude usku-
tečněna informační a propagační kam-
paň zahrnující řadu aktivit realizo-
vaných na obou stranách hranice. Po 
celou dobu realizace projektu bude vy-
cházet zpravodaj Euroregionu Glacensis  
v české a polské jazykové mutaci. Zpravodaj 
bude nejvýznamnějším zdrojem informací 
o přeshraniční spolupráci na území Eurore-
gionu Glacensis. Bude zdarma poskytován 

všem členům sdružení a distribuován do 
informačních center, knihoven, na minis-
terstva a do dalších institucí zabývajících se 
přeshraniční spoluprací. Během doby reali-
zace projektu bude vydáno celkem deset čí-
sel zpravodaje – bude se jednat o čtvrtletník. 
Elektronická podoba zpravodaje bude k dis-
pozici ke stažení na webových stránkách 
obou sdružení www.euro-glacensis.cz  
a www.euroregion-glacensis.ng.pl.

Popularizace přeshraniční spolupráce, jejímž 
cílem je větší rozšíření informací o česko-
polské přeshraniční spolupráci, populariza-
ce češtiny a polštiny a seznámení s kulturou 
bude realizována na obou stranách hranice 
po celou dobu realizace projektu. Na obou 
stranách hranice budou probíhat setkání 
zástupců partnerů se žáky na základních 
školách, zejména vyššího stupně. Aktivita 
bude mít za cíl nastartovat šíření základního 
povědomí a informací o možnostech a efek-
tech česko-polské přeshraniční spolupráce 
u nastupující generace jako jedné z význam-
ných cílových skupin v pohraničí. Sdružení 
zaznamenává v poslední době velký zájem 
studentů o informace s tématikou česko-
polské spolupráce. Nastupující generace se 
oproti minulým letům obecně více zajímá  
o zahraniční možnosti, politiku i o možnosti 
sdílení kontaktů osob stejné věkové kate-
gorie v zahraničí, nicméně ale s orientací 
zejména na západní státy a Evropskou unii 
jako celek i s ohledem na univerzální komu-
nikační jazyk v podobě angličtiny. Nejbližší 
sousední vztahy jsou často opomíjeny z dů-
vodu neznalosti místního prostředí, které je 
na druhé straně hranice. Kontakty a povědo-
mí o sousední zemi se tak stává nahodilým, 
zpravidla závislým na tom, zda daná rodina 
s dětmi cestuje do sousední země na nákupy 
nebo za cestovním ruchem. Sousední stát 
zpravidla není mediálně dostatečně popu-
larizován i kvůli nízké atraktivitě soused-
ního komunikačního jazyka. Avšak pilotní 
projekty přeshraniční spolupráce realizova-
né na úrovni mládeže jasně ukazují vysoké 
efekty a značné zapojení dětí poté, co jim 

byly představeny možnosti spolupráce se 
sousedními partnery. 

V roce 2018 bude vydána publikace věno-
vána finančním a ekonomickým výsledkům 
přeshraniční spolupráce a příkladům dobré 
praxe z česko-polské přeshraniční spolu-
práce. Bude distribuována během konfe-
rence, která bude věnována především vy-
hodnocení dosavadních úspěchů a podpoře 
dalšího rozvoje česko-polské spolupráce  
v příhraniční oblasti. Konference se zamě-
ří i na finanční a ekonomické dopady pře-
shraniční spolupráce. Během konference 
dojde k vyhodnocení programů na podporu 
přeshraniční spolupráce za celou dobu fun-
gování Euroregionu Glacensis. Akce bude 
dvoudenní. První den bude věnován pre-
zentaci ekonomických výsledků přeshra-
niční spolupráce a druhý den pak výhledům 
česko-polské spolupráce a prezentaci pří-
kladů dobré praxe. Česká strana – projek-
tový partner – bude zodpovědná za kom-
plexní organizační zabezpečení konference 
(program, přednášející, zabezpečení darů 
apod.), propagační předměty a publicitu 
konference na české straně. 

V tomto roce zahájíme propagaci turistic-
kých zajímavostí přeshraničního významu  
a regionálních produktů. Prostřednictvím 
hlasování na webových stránkách obou 
partnerů bude vybráno 12 turistických za-
jímavostí a regionálních produktů, které 
budou umístěny v kalendářích na rok 2018  
a 2019. Vybrané zajímavosti budou také pro-
pagovány v rozhlase. Na webových strán-
kách partnerů bude zveřejněn kalendář akcí, 
který bude průběžně aktualizován. V roce 
2019 bude vydána publikace prezentující 
Euroregion Glacensis a mapa turistických 
zajímavostí.

V blízké době budou zřízeny webové pod-
stránky projektu na internetových stránkách 
obou partnerů, kde budou zveřejněny in-
formace o aktivitách realizovaných v rámci 
projektu.

Představení projektu Propagace
kalendář 2017 • kalendář 2018•anketa regionální produkty • anketa top turistické zajímavosti 

zpravodaj • popularizace euroregionu ve školách • konference • publikace • spoty • kalendář akcí
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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 

Název a sídlo Gmina Złoty Stok (okres Kladsko)

Koho hledá  Partnera ke spolupráci v oblasti osvěty, kultury, občanských aktivit obou zemí, včetně spolupráce  
 sdružení a nevládních organizací, například seniorů, fotbalových klubů, sborů dobrovolných hasičů,  
 zahrádkářů, společné propagace turistiky, spolupráce dětí, mládeže, hudebních těles apod. 

 Vzhledem k poloze a dopravní dostupnosti hledá nejlépe partnera větší velikosti (středisková obec)  
 z okresu Šumperk nebo Jeseník.

Očekávání od partnera projektu Vzájemné partnerství spolků, možnost společné přípravy projektů, zejména uplatnění záměru  
 revitalizace městského parku a jeho úprava pro kulturní a turistické využití, vybudování tématických  
 tras zaměřených na česko-polskou historii pohraničí.

Zájem o společné projekty ANO

Nové partnery hledají:

Název a sídlo Gmina Ośrodek Kultury Sportu i rekreaci Ołdrzychowice Kłodzkie 
 (okres Kladsko)

Koho hledá Partnera ke spolupráci v oblasti kultury a sportu.

Očekávání od partnera projektu Možnost organizování společných akcí v oblasti sportu a kultury, předávání zkušeností a dobrých  
 praktik, vybudování tématických odpočinkových míst pro rozvoj turistiky.

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 z 1 – 3 tříd. Cílem společných aktivit je  
 zlepšení fyzické kondice dětí a popularizace volno-časových aktivit. Pro organizaci sportovních  
 a turistických aktivit chce přizvat další partnery a zahájit přeshraniční spolupráci s českými školami. 
  
Očekávání od partnera projektu Možnost organizování společný akcí a výletů v uvedené oblasti pro definovanou cílovou skupinu.

Zájem o společné projekty ANO
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Dne 1. 4. 2017 vyjel první autobus 
z Meziměstí do Walbrzychu – a nebyl to 
apríl!

Dlouho slibovaný a téměř dva roky projed-
návaný autobusový spoj městské dopravy 
z Walbrzycha konečně ráno dne 1. 4. do-
razil do Meziměstí. Občané z Meziměstí  
a celého broumovského výběžku tak dostá-
vají šanci dopravit se do Mieroszówa, např. 
za nákupy do Biedronky nebo i do Walbrzy-
chu za kulturou, sportem a turistikou. Za-
tím čtyři spoje linky městské dopravy č. 15 
umožní propojení Meziměstí s více než 130 
tisícovým Walbrzychem. Cena jízdenky je 
2,80 zlotých – za tuto cenu dojedete až do 
Walbrzychu, kde z centra můžete označe-
ným autobusem dojet zdarma např. do Vic-
torie. Věříme, že tento spoj ocení zejména 
ti, kteří nemají k dispozici osobní automobil 
a kteří by se rádi do Polska vypravili. 

Tyto spoje vyjíždí z Meziměstí od 
nádraží ČD následovně:
pracovní dny: 
06:25 • 09:58 • 17:05 • 23:35
sobota:
08:02 • 10:02 • 17:15 • 23:52
neděle a svátek:
07:54 • 10:52 • 17:15 • 21:10

A zpět se můžete dostat 
z Walbrzychu následovně:
pracovní dny: 
05:06 • 09:01 • 15:58 • 22:35  
sobota:   
07:02 • 09:02 • 14:58 • 22:25
neděle a svátek:  
06:37 • 09:15 • 15:12 • 19:52

Cesta až do Walbrzychu trvá cca ho-
dinu. V Mieroszowe u Biedronky jste 
z Meziměstí za necelých 10 minut. Tak 

třeba autobus v 07:02 z Walbrzychu je 
cca v 7:48 v Mieroszowe.

Protažení linky č. 15 je dalším konkrétním 
výstupem naší česko-polské spolupráce. 
Věříme, že si do budoucna najde tento spoj 
své příznivce a bude využíván i např. při 
návštěvách koupaliště v létě, při různých 
sportovních aktivitách na obou stranách 
hranice a jako výchozí bod pro cesty za po-
znáním do českého i polského vnitrozemí 
(Wrocław, Hradec Králové…).  

Podrobné informace najdete v autobuso-
vých zastávkách, na stránkách města a na 
vývěsních plochách.

Eva Mücková
starostka města

Autobus z Meziměstí do Walbrzychu
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Návštěvnost Krkonoš i nadále roste

využití je každým rokem vyšší a vyšší,“ 
říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. 
„Z dat ze sčítačů je patrné, že nejvytíže-
nější vstupy do I. zóny jsou Jelenka, Obří 
důl – Kovárna a Růžohorky. Tedy všech-
ny přístupové cesty na Sněžku. Dále to 
jsou chalupa Na Rozcestí a v západních 
Krkonoších hrana Labského dolu a mo-
hyla Hanče a Vrbaty,“ dodal Hřebačka.  
Z výsledků je patrné, že zcela nejvytíženěj-
ším dnem z pohledu návštěvnosti je sobota. 
V časovém průřezu dne se 90 % návštěvníků 
na cestě pohybuje mezi 10.–16. hodinou.

Správa KRNAP podniká řadu kroků, 
aby území toto množství návštěvníků 
zvládlo. Tím prvním je řádná péče o svě-
řený nemovitý majetek, konkrétně o povrch 
cest. Za poslední léta bylo zrekonstruováno 
několik desítek kilometrů cest a zejména ve 

Kvalifikovaným odhadem uváděná ná-
vštěvnost 5 – 6 milionů osob řadí Kr-
konoše mezi nejnavštěvovanější evrop-
ský národní park. Jen na přístupech do  
I. zóny zaznamenají sčítače roční ná-
vštěvnost 1,4 milionu osob.

Správa KRNAP má po celých Krkonoších 
naistalováno 27 sčítacích zařízení. Většina  
z nich – 21 – sleduje pouze průchody pěších 
návštěvníků, a to zejména na hranici I. zóny 
KRNAP. Některé z nich navíc zaznamená-
vají i průjezdy cyklistů a osm z nich sleduje 
průjezdy automobilů. „Tyto sčítače nám 
poskytují zajímavá data pro manage-
ment cestovního ruchu v Krkonoších. Je 
pochopitelné, že snad každý návštěvník 
chce vidět pramen Labe a Sněžku, ale 
praxe ukazuje, že právě I. zóna KRNAP 
je neuvěřitelně zatížená a tlak na její 

vrcholových partiích se opravují turistické 
chodníky tradiční metodou - štětováním, 
při níž jsou kameny vyskládávány nastojato. 
Stavba takové cesty je sice pracnější a ná-
kladnější, ale její životnost je mnohem delší. 
Jako nástroj ochrany přírody slouží i celý 
systém turistické infrastruktury – odpočin-
ková místa, vyhlídky apod. – který slouží ná-
vštěvníkům. Dalším nástrojem je například 
strážní služba. Profesionální strážci jsou  
v první řadě velvyslanci Správy KRNAP vůči 
veřejnosti, kteří pomohou, poradí, poučí. 
Zároveň jsou ale také dohledovou složkou, 
aby masa návštěvníků nepůsobila škody na 
přírodě.

„Ukazuje se, že pochopitelně většina ná-
vštěvníků chce vidět to nej nej z Krkonoš. 
Ve skutečnosti jsou pak ale často zkla-
mání tím, jak moc lidí potkávají. Přitom 
jsou v horách místa – krásná a velmi za-
jímavá – kde stěží narazíte na turistu,“ 
říká Hřebačka. Z dat sčítačů je evidentní, že 
nejméně frekventované cesty (z těch, které 
jsou sledovány) je třeba cesta údolím Bílé-
ho Labe. Některé nižší části hor jsou pak 
turisty doslova opomíjeny. „Plánujeme se 
v propagaci v dalších letech zaměřit na 
zviditelnění turistických cílů v těch par-
tiích, které jsou takto stranou zájmu. Ve 
výsledku by se nám tak mohlo pomoci 
odlehčit přetíženým hřebenům,“ dodal 
Hřebačka.

Stoupající návštěvnost Krkonoš potvrzují 
i informační centra a krkonošská muzea, 
která Správa KRNAP provozuje. Jejich roč-
ní návštěvnost se již tradičně pohybuje přes 
sto dvacet tisíc návštěvníků. Jen v uplynu-
lém roce to bylo více než 131 000. Oproti 
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tomu v roce 2014 to bylo 127 000 a v roce 
2015 122 000 osob. Podobný trend je re-
gistrován také na akcích pro veřejnost a na 
programech v Krkonošském centru envi-
ronmentálního vzdělávání Krtek ve Vrch-
labí. Kapacita některých z nich je zaplněna 
v řádu hodin od vyhlášení programu. Takto 
úspěšný je třeba program Jelen, seznamte 
se…, při kterém návštěvníci pozorují jeleny 
přezimující v obůrce. Na setrvalý zájem ve-
řejnosti reagujeme i rozšiřováním nabídky. 
Letos se například připravuje nový program 
o plži s názvem Tajemství vřetenovky utaje-
né krkonošské. Ta žije jenom v Krkonoších. 
V Krtkovi se letos začne dělat nový program 
Mikroskopičiny. Během něho účastníci pro-
gramu díky speciálním mikroskopům a bin-
okulárním lupám nahlédnou do světa, který 
lidským okem není běžně vidět.

Stoupající návštěvnost Krkonoš představuje 
vyšší počet osob, které se seznámí s jedi-
nečností Krkonoš. Zároveň s sebou ale nese 
riziko pro přírodu národního parku. Správa 
KRNAP proto činí řadu kroků, kterými se 
snaží udržet rovnováhu mezi rostoucí ná-
vštěvností a křehkou přírodou Krkonoš.

Další informace o aktuálním dění na úze-
mí Krkonošského národního parku i v jeho 
okolí najdete na facebookovém profilu 
http://www.facebook.com/spravakrnap

Kalendář nejvýznamnějších akcí Pardubicko a Chrudimsko-Hlinecko

KV
ĚT

EN

Multikulturní týden 12. – 17. 5. 2017 • Pardubice
Majáles 12. - 13. 5. 2017 • Pardubice
Hrnčířská sobota na Veselém Kopci 13. 5. 2017
OMG – otevřená muzea a galerie 
15. - 21. 5. 2017 • Pardubice a Chrudim
Národní abilympiáda a Kreativ – výstava kreativních 
technik, 19. - 20. 5. 2017 • Pardubice
Muzejní noc 19. 5. - 10. 6. 2017
Den dopravy 20. 5. 2017 • Pardubice
Tank Power Show 20. 5. 2017 • Přelouč
Otevírání lázeňské sezóny 
20. 5. 2017 • Lázně Bohdaneč
„Ležáky“ - výstava k 75. výročí vypálení Ležáků 
26. 5. - 9. 6. 2017 • RM Chrudim
Den starokladrubského koně 
27. 5. 2017 • Národní hřebčín Kladruby nad Labem

ČE
RV

EN

Mistrovství světa v hokejbale 
1. - 10. 6. 2017 • Pardubice
Pernštýnská noc 2. 6. 2017 • Pardubice
Folklórní festival 
2. - 4. 6. 2017 • Pardubice-Hradec Králové
Devatero řemesel 3. 6. 2017 • Veselý Kopec
Aviatická pouť Ing. Jana Kašpara 
3. - 4. 6. 2017 • Pardubice
Zrcadlo umění 8. - 10. 6. 2017, Pardubice

ČE
RV

EN

Den Pardubického kraj 
9. 6. 2017 • Pernštýnské a Komenského náměstí
Noc kostelů 9. 6. 2017
Prima Fresh Festisval 
17. - 18. 6. 2017 • AgrofertPark Pardubice
Výtvarné Hlinecko 24. 6. - 3. 9. 2017
Pietní akt v Ležákách 25. 6. 2017
Velký jezdecký den 25. 6. 2017 • Slatiňany
Rieter Open 26. 6. - 1. 7. 2017 • Pardubice
Loutkářská Chrudim 30. 6. - 6. 7. 2017
Pardubické letní kino Pernštejn 30. 6. - 31. 8. 2017

ČE
RV

EN
EC

Rieter Open – mezinárodní tenisový turnaj 
10. - 15. 7. 2017 • Pardubice
Czech Open – festival šachu a her 
13. - 30. 7. 2017 • Pardubice 
Folk na Lichnici 15. 7. 2017 
Lugnasad – keltský festival 28. - 29. 7. 2017 • Nasavrky

SR
PE

N

Pernštejn(l)ove – divadelní festival 
2. - 5. 8. 2017 • Zámek Pardubice
Latinofest 4. - 5. 8. 2017
Pardubická Juniorka – tenisové mistrovství ČR dorostu 
7. - 13. 8. 2017
Festival chutí, vůní, řemesel 
11. - 12. 8. 2017 • Zámek Pardubice
Pardubická vinařská noc 25. 8. 2017
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Seznamte se s tradicemi v Pardubickém kraji

Chrudimsko-Hlinecko

Soubor lidových staveb Vysočina
 
Jedinečné muzeum v přírodě, které vám pomůže navodit atmosféru dob dávno minulých. Expozice lidového stavitelství na pomezí Želez-
ných hor a Žďárských vrchů přináší věrohodné svědectví o životě, práci a zábavě drobných rolníků od poloviny devatenáctého století do po-
loviny století dvacátého. Soubor lidových staveb Vysočina zahrnuje celkem 3 objekty. Hlavní část muzea se nachází na Veselém Kopci, další 
památky lidového stavitelství najdete rovněž v objektech „Betlém“ v Hlinsku a ve Svobodných Hamrech. Na Veselém Kopci i v Betlémě jsou 
pravidelně pořádány nejrůznější programy přibližující lidové tradice. ■ www.vesely-kopec.eu

Vydejte se po stopách tradic jednoho z nejkrásnějších regionů České republiky! Pardubický kraj nabízí řadu zajímavostí nejen pro 
milovníky historie, ale i pro vyznavače hodnotných kulturních zážitků, přírodních krás či unikátních technických památek. 

Masopustní obchůzky na Hlinecku

Zápisem do celosvětově uznávaného seznamu nehmotného kultur-
ního dědictví organizace UNESCO se mohou pochlubit masopust-
ní obchůzky a masky na Hlinecku. Tradiční reje masek se konají 
na sklonku masopustního období, které začíná po svátku Tří králů  
a končí v úterý před Popeleční středou. Do tohoto seznamu jsou 
zařazeny slavnosti především ve vesnicích Hamry, Studnice, Vorto-
vá a v Blatně, městské části Hlinska. 

Loutky

Máte rádi loutky? Ve třech patrech nádherného renesančního 
Mydlářovského domu v Chrudimi najdete pohromadě celou více 
než dvousetletou historii českého loutkářství. Výjimečnost výcho-
dočeského loutkářství byla dokonce nedávno oceněna zápisem do 
seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. 
■ www.puppets.cz
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 Délka | 37 km

 Typ | horská a trekingová kola

 Náročnost: 

 Místo, kde dostanete razítko: Turistické informační centrum 
 Pardubice, Zámecká restaurace Choltice

 Odkaz na popis trasy: https://mapy.cz/s/1jsu9

POPIS TRASY
Nenáročná projížďka vás zavede po málo frekventovaných silnicích a cestách 
na jihozápad od Pardubic a nabídne možná nečekané výhledy. Třeba ten  
u hřiště na Dolíčku hned při výjezdu z města, kde můžete sledovat letadla na 

pardubickém letišti. Trasa vede dále 
severně od Heřmanova Městce kolem 
rozhledny Barborka v Horních Raško-
vicích. Odsud se vám naskytne krás-
ný výhled na Pardubice a při dobré 
viditelnosti až na hřebeny Krkonoš. 
V Cholticích doporučujeme navštívit 
místní zámek s unikátní kaplí svaté-
ho Romedia a přilehlou oboru.

4182 Bělobranské náměstí Pardubice > 
Staré Jesenčany > Třebosice > Dubany > 
Čepí > Jezbořice > Klešice > Dolní Raškovice 
(17 km); 4128 Dolní Raškovice > Rozhledna 
Barborka > dále neznačená vpravo po 

Pernštýnské náměstí 
Pardubice

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

Zámek Pardubice

silnici č. 3421 do Choltic (5 km); neznačená Choltice > Bezděkov (3 km); 4127 Bezděkov > 
Lány na Důlku (5 km); 2 Labská stezka Lány na Důlku > Srnojedy > Pardubice (7 km)

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Zámek Pardubice • Východočeská galerie 
Pardubice • Historické centrum Pardubic 
• Krematorium Pardubice • Místo pro 
pozorování letadel, Dolíček • Rozhledna 
Barborka Horní Raškovice • Zámek  
a zámecká kaple svatého Romedia v Cholticích 
• Přírodní rezervace Choltická obora

Kaple svatého Romedia Choltice

Z PARDUBIC  
K BARBORCE A ZPĚT2. 
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 Délka | 37 km

 Typ | horská a trekingová kola

 Náročnost: 

 Místo, kde dostanete razítko: Turistické informační centrum 
 Pardubice, Zámecká restaurace Choltice

 Odkaz na popis trasy: https://mapy.cz/s/1jsu9

POPIS TRASY
Nenáročná projížďka vás zavede po málo frekventovaných silnicích a cestách 
na jihozápad od Pardubic a nabídne možná nečekané výhledy. Třeba ten  
u hřiště na Dolíčku hned při výjezdu z města, kde můžete sledovat letadla na 

pardubickém letišti. Trasa vede dále 
severně od Heřmanova Městce kolem 
rozhledny Barborka v Horních Raško-
vicích. Odsud se vám naskytne krás-
ný výhled na Pardubice a při dobré 
viditelnosti až na hřebeny Krkonoš. 
V Cholticích doporučujeme navštívit 
místní zámek s unikátní kaplí svaté-
ho Romedia a přilehlou oboru.

4182 Bělobranské náměstí Pardubice > 
Staré Jesenčany > Třebosice > Dubany > 
Čepí > Jezbořice > Klešice > Dolní Raškovice 
(17 km); 4128 Dolní Raškovice > Rozhledna 
Barborka > dále neznačená vpravo po 

Pernštýnské náměstí 
Pardubice

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

Zámek Pardubice

silnici č. 3421 do Choltic (5 km); neznačená Choltice > Bezděkov (3 km); 4127 Bezděkov > 
Lány na Důlku (5 km); 2 Labská stezka Lány na Důlku > Srnojedy > Pardubice (7 km)

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Zámek Pardubice • Východočeská galerie 
Pardubice • Historické centrum Pardubic 
• Krematorium Pardubice • Místo pro 
pozorování letadel, Dolíček • Rozhledna 
Barborka Horní Raškovice • Zámek  
a zámecká kaple svatého Romedia v Cholticích 
• Přírodní rezervace Choltická obora

Kaple svatého Romedia Choltice
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ZAJÍMAVOSTI NA TRASE: Zámek Pardubice • Východočeská galerie Pardubice • Historické centrum Pardubic • Krematorium Pardubice 
• Místo pro pozorování letadel, Dolíček • Rozhledna Barborka Horní Raškovice • Zámek a zámecká kaple svatého Romedia v Cholticích 
• Přírodní rezervace Choltická obora

Tip: z Pardubic k Barborce a zpět

MAPA DO KAPSY
– ODTRHNĚTE

Nenáročná projížďka vás zavede po málo frekventovaných silnicích a cestách na jihozápad od Pardubic a nabídne možná nečekané výhledy. 
Třeba ten u hřiště na Dolíčku hned při výjezdu z města, kde můžete sledovat letadla na pardubickém letišti. Trasa vede dále severně od 
Heřmanova Městce kolem rozhledny Barborka v Horních Raškovicích. Odsud se vám naskytne krásný výhled na Pardubice a při dobré 
viditelnosti až na hřebeny Krkonoš. V Cholticích doporučujeme navštívit místní zámek s unikátní kaplí svatého Romedia a přilehlou oboru.

4182 Bělobranské náměstí Pardubice > Staré Jesenčany > Třebosice > Dubany > Čepí > Jezbořice > Klešice > Dolní Raškovice (17 km); 4128 
Dolní Raškovice > Rozhledna Barborka > dále neznačená vpravo po silnici č. 3421 do Choltic (5 km); neznačená Choltice > Bezděkov (3 km); 
4127 Bezděkov > Lány na Důlku (5 km); 2 Labská stezka Lány na Důlku > Srnojedy > Pardubice (7 km)

DéLKA: 37 km
TYP: trekingová a horská kola
NáROČNOST: ● 

Místo, kde dostanete razítko: 
Turistické informační centrum Pardubice, Zámecká restaurace 
Choltice

Odkaz na popis trasy: https://mapy.cz/s/1jsu9

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY
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Licibořice

Lukavice

Ctětín

Horní 
Bradlo

Seč

Bojanov

Liboměřice

Smrkový 
Týnec

Samařov

Proseč

Kameničky
Přemilov Rohozná

Trhová 
Kamenice

Slatiňany

Podlíšťany

Nasavrky

 Délka | 54 km

 Typ | trekingová a horská kola

 Náročnost: 

 Místo, kde dostanete razítko: Kongres Hotel Jezerka na Seči 
 Ústupkách, Zámek Slatiňany (duben + říjen pouze víkendy)

 Odkaz na popis trasy: https://mapy.cz/s/1jOf4

 POPIS TRASY
Více než padesátikilometrový okruh má start i cíl ve Slatiňanech, které lákají 
třeba k prohlídce novogotického zámku. Ten je zároveň sídlem jedinečného 
muzea seznamujícího s historií, významem a využitím koně v lidské 
společnosti. Odtud zamíříte po málo frekventovaných silnicích a cestách 
k srdci Železných hor, vodní nádrži Seč. Příjemné místo k odpočinku  
a občerstvení skýtá zázemí hotelu Jezerka, kde získáte i razítko do 
Vandrovní knížky. Zvlněný terén pokračuje až k rozcestí u Vranovské 
Hájovny, pak už následuje příjemný sjezd až do Slatiňan.
Upozornění: V zámeckém parku ve Slatiňanech je třeba sesednout z kola  
a pouze ho vést vedle sebe.

4112 Zámek Slatiňany > Monako (2 km); 4177 
Monako > Rybník Perný > Smrkový Týnec >  
Licibořice > Liboměřice > Samařov (9 km); 4119 
Samařov > Odbočka na silnici č. 337 vpravo  
(2 km); 4114 Odbočka na silnici č. 337 vpravo 
> Bojanov > Hořelec > Proseč > Seč Ústupky, 
odbočka (autobusová zastávka) (9 km); 4115 
Seč Ústupky, odbočka (autobusová zastávka) 
> Kongres Hotel Jezerka > Přemylov > Horní 
Bradlo > Kameničky > Rohozná > Rozcestí nad 

Vranovskou Hájovnou (17 km); 4113 Rozcestí nad 
Vranovskou Hájovnou > Vranov > Ctětín > Podlíšťa-
ny > Lukavice > Slatiňany (15 km)

ZAJÍMAVOSTI NA TRASE
Zámek Slatiňany • Hřebčín Slatiňany • Švýcárna 
Slatiňany • Rekreační lesy Podhůra • Babiččin 
dvoreček Licibořice • Vodní nádrž Seč • Chráněná 
krajinná oblast Železné hory 

Seč z Ohebu

Zámek Slatiňany

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY

OKRUH ŽELEZNÝMI 
HORAMI PRO SPORTOVCE5. 

Chrudimka od Padrťského mlýna
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 Délka | 54 km

 Typ | trekingová a horská kola

 Náročnost: 

 Místo, kde dostanete razítko: Kongres Hotel Jezerka na Seči 
 Ústupkách, Zámek Slatiňany (duben + říjen pouze víkendy)

 Odkaz na popis trasy: https://mapy.cz/s/1jOf4
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Více než padesátikilometrový okruh má start i cíl ve Slatiňanech, které lákají 
třeba k prohlídce novogotického zámku. Ten je zároveň sídlem jedinečného 
muzea seznamujícího s historií, významem a využitím koně v lidské 
společnosti. Odtud zamíříte po málo frekventovaných silnicích a cestách 
k srdci Železných hor, vodní nádrži Seč. Příjemné místo k odpočinku  
a občerstvení skýtá zázemí hotelu Jezerka, kde získáte i razítko do 
Vandrovní knížky. Zvlněný terén pokračuje až k rozcestí u Vranovské 
Hájovny, pak už následuje příjemný sjezd až do Slatiňan.
Upozornění: V zámeckém parku ve Slatiňanech je třeba sesednout z kola  
a pouze ho vést vedle sebe.

4112 Zámek Slatiňany > Monako (2 km); 4177 
Monako > Rybník Perný > Smrkový Týnec >  
Licibořice > Liboměřice > Samařov (9 km); 4119 
Samařov > Odbočka na silnici č. 337 vpravo  
(2 km); 4114 Odbočka na silnici č. 337 vpravo 
> Bojanov > Hořelec > Proseč > Seč Ústupky, 
odbočka (autobusová zastávka) (9 km); 4115 
Seč Ústupky, odbočka (autobusová zastávka) 
> Kongres Hotel Jezerka > Přemylov > Horní 
Bradlo > Kameničky > Rohozná > Rozcestí nad 

Vranovskou Hájovnou (17 km); 4113 Rozcestí nad 
Vranovskou Hájovnou > Vranov > Ctětín > Podlíšťa-
ny > Lukavice > Slatiňany (15 km)
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ZAJÍMAVOSTI NA TRASE: Zámek Slatiňany • Hřebčín Slatiňany • Švýcárna Slatiňany • Rekreační lesy Podhůra • Babiččin dvoreček 
Licibořice • Vodní nádrž Seč • Chráněná krajinná oblast Železné hory

Tip: okruh Železnými horami pro sportovce
Více než padesátikilometrový okruh má start i cíl ve Slatiňanech, které lákají třeba k prohlídce novogotického zámku. Ten je zároveň sídlem 
jedinečného muzea seznamujícího s historií, významem a využitím koně v lidské společnosti. Odtud zamíříte po málo frekventovaných 
silnicích a cestách k srdci Železných hor, vodní nádrži Seč. Příjemné místo k odpočinku a občerstvení skýtá zázemí hotelu Jezerka, kde získáte 
i razítko do Vandrovní knížky. Zvlněný terén pokračuje až k rozcestí u Vranovské Hájovny, pak už následuje příjemný sjezd až do Slatiňan.
Upozornění: V zámeckém parku ve Slatiňanech je třeba sesednout z kola a pouze ho vést vedle sebe.

4112 Zámek Slatiňany > Monako (2 km); 4177 Monako > Rybník Perný > Smrkový Týnec > Licibořice > Liboměřice > Samařov (9 km); 4119 
Samařov > Odbočka na silnici č. 337 vpravo (2 km); 4114 Odbočka na silnici č. 337 vpravo > Bojanov > Hořelec > Proseč > Seč Ústupky, 
odbočka (autobusová zastávka) (9 km); 4115 Seč Ústupky, odbočka (autobusová zastávka) > Kongres Hotel Jezerka > Přemylov > Horní 
Bradlo > Kameničky > Rohozná > Rozcestí nad Vranovskou Hájovnou (17 km); 4113 Rozcestí nad Vranovskou Hájovnou > Vranov > Ctětín > 
Podlíšťany > Lukavice > Slatiňany (15 km)

DéLKA: 54 km
TYP: trekingová a horská kola
NáROČNOST: ● ● ● ● 

Místo, kde dostanete razítko: 
Kongres Hotel Jezerka na Seči Ústupkách, Zámek Slatiňany 
(duben + říjen pouze víkendy)

Odkaz na popis trasy: https://mapy.cz/s/1jOf4

VÝŠKOVÝ PROFIL TRASY



12 ZPRAVODAJ 1/2017

EUROREGION GLACENSIS

Seznamte se s tradicemi v Pardubickém kraji

Orlické hory a Podorlicko

Muzeum řemesel Letohrad

Největší muzeum řemesel v České republice se nachází v Letohra-
du, v areálu Nového dvora v prostorách bývalé sýpky z roku 1550, 
přestavěné do své nynější podoby v roce 1750. 

Seznámit se můžete s řadou řemesel a živností z let 1850 až 1930. 
V muzeu uvidíte mechanické dílny, pilnice, historickou vozovnu, 
zubní či gynekologickou ordinaci a mnoho dalších zajímavostí. 
www.muzeumremesel.cz

Pardubicko

Perník

Nejvýznamnější gastronomickou specialitou, která má na území Pardubického kraje staletou tradici, je bezesporu perník - sladké pečivo 
z mouky, medu a koření. Slavnostmi perníku, které jsou každoročně pořádány na zámku v Pardubicích, žije celé město. Nedaleko Pardubic, 
pod Kunětickou horou, dokonce najdete také oblíbenou Perníkovou chaloupku a Muzeum perníku. 

Koně

Pardubický kraj a koně k sobě neodmyslitelně patří. Chov koní i dostihový sport mají v tomto regionu skutečně dlouhou a bohatou tra-
dici. Kdo by například neznal jeden z nejstarších a nejtěžších překážkových dostihů v Evropě - Velkou pardubickou steeplechase? Nově 
zrekonstruovaný Národní hřebčím v Kladrubech nad Labem, který patří k nejstarším na světě, je zase proslulý chovem starokladrubských 
koní. Unikátní základní kmenové stádo starokladrubských běloušů se stalo „národní kulturní památkou“ České republiky spolu s historickým  
areálem hřebčína. ■ www.nhkladruby.cz ■ www.pardubice-racecourse.cz

Spoustu atraktivních míst v Pardubickém kraji můžete poznávat i aktivně ze sedla vašeho kola. Letos je to už pošesté, kdy se bu-
dete moci inspirovat tipy na cyklistické výlety prostřednictvím letní cestovatelské soutěže Cyklopecky Pardubického kraje 2017, 
která se koná od 1. 4. do 15. 10. 2017. Chcete soutěžit o hodnotné ceny? V tom případě získejte alespoň tři razítka do Vandrovní 
knížky na některé z 15 vybraných cyklotras! Detailní informace k celé soutěži najdete na www.vychodnicechy.info/cyklopecky nebo  
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky.
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Královéhradecký kraj ve spolupráci s polskými 
subjekty získá téměř půl miliardy na rozvoj pohraničí
Více než 16,5 mil. EUR (cca 446 mil. Kč) 
bylo schváleno pro Královéhradecký kraj 
na realizaci projektů, které prostřednic-
tvím rekonstrukcí silnic zpřístupní kul-
turní a přírodní zdroje v česko-polském 
příhraničí a zlepší propagaci cestovního 
ruchu v příhraniční oblasti.

Příslib dotací získal Královéhradecký kraj na 
zasedání Monitorovacího výboru programu 
Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde 
se schvalovaly strategické silniční projek-
ty. Z celého česko-polského pohraničí bylo 
schváleno celkem pět projektů zaměřených 
na rekonstrukci silnic a zpřístupnění pří-
rodních a kulturních zdrojů v česko-pol-
ském příhraničí, z nichž hned tři se budou 
realizovat v Královéhradeckém kraji:

Projekt:   
Zlepšení dopravní dostupnosti Broumov-
ska a kladsko – valbřišského regionu

Projekt: 
Zlepšení přeshraniční dostupnosti pol-
sko-českého příhraničí v oblasti Stolo-
vých hor

Projekt: Zlepšení dopravní dostupnosti 
Orlických a Bystřických hor

„Toto rozhodnutí završuje několikaleté 
úsilí o získání dotace, navíc byly pod-
pořeny všechny tři projekty, na které  

to má zejména pro polský okres Kladsko. 
V tvrdé konkurenci ostatních regionů jsme 
obstáli zejména díky dlouhodobé spoluprá-
ci s krajskými samosprávami na základě 
uzavřeného Memoranda Královéhradecké-
ho kraje s polskými subjekty ve věci koor-
dinace přípravy přeshraničních dopravních 
staveb. Myslím, že dnes nikomu ještě ne-
dochází, jaké efekty to bude pro pohraničí 
mít,“ řekl sekretář Euroregionu Glacensis 
pan Jaroslav Štefek.

Dále byly schváleny dva tzv. vlajkové pro-
jekty. Jedná se o projekty, jejichž aktivity 
jsou realizované na celém česko-polském 
podporovaném území, z nichž jeden se 
bude realizovat v Královéhradeckém kraji:

Projekt Kulturní a přírodní dědictví pro 
rozvoj polsko-českého pohraničí „Spo-
lečné dědictví“ je zaměřen na propagaci 
pohraničí v oblasti cestovního ruchu. Výdaje 
na něj činí 173 938 EUR, z toho dotace z EU  
a státního rozpočtu představuje 156 544 
EUR. Cílem projektu je vytvoření trvale inte-
grované sítě spolupráce v oblasti cestovního 
ruchu na území česko-polského pohraničí, 
která je založená na přírodním a kulturním 
dědictví prostřednictvím podpory cestov-
ního ruchu, tvorby a podpory turistických 
produktů, spojování stávajících turistických 
tras s příhraničními trasami a integrací stá-
vajících nabídek do komplexních přeshra-
ničních turistických balíčků pohraničí, což 
povede k prodloužení délky pobytu turistů  
v pohraničí a k zvýšení atraktivnosti stávají-
cího kulturního a přírodního dědictví.

Královéhradecký kraj žádal o dotace 
spolu s polskými partnery. To, že z pěti 
schválených projektů budou tři pro-
jekty realizovány v Královéhradeckém 
kraji, potvrzuje skutečnost, že Králové-
hradecký kraj je dlouhodobě na špici ve 
využívání dotačních prostředků z čes-
ko-polských přeshraničních programů,“ 
řekl krajský radní Pavel Hečko, který je 
zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, 
evropské granty, dotace a cestovní ruch.

„Je to skutečně velký úspěch Králové-
hradeckého kraje, ale potažmo i celého 
Euroregionu Glacensis, protože i další 
dva schválené projekty budou reali-
zovány na území našeho euroregionu  
a bude zde investováno během tří let 
celkem 35 mil. EUR na zlepšení prostup-
nosti česko-polské hranice. Velký význam 
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Projekt 
Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska 
a kladsko – valbřišského regionu

v rámci projektu budou rekonstruovány dopravní komunikace: 
1. Silnice č. 385, 386, 387 (Gorzuchów – Tłumaczów – státní hranice)
2. Místní komunikace v úseku ul. Grunwaldzka v Radkově - státní hranice
3. Silnice č. III/3025 (Broumov - Božanov - státní hranice)
4. Silnice č. II/302 (Starostín – Meziměstí – Hejtmánkovice)

Modernizace silničních úseků zvýší propustnost hraničních přechodů Otovice-Tłu-
maczów a Golińsk-Starostín a povede k otevření nového hraničního přechodu pro 
provoz motorových vozidel do 3,5 t Božanov-Radków.

Celkové výdaje projektu 12 305 480 EUR

Projekt 
Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti 
Stolových hor

v rámci projektu budou rekonstruovány dopravní komunikace: 
1. Silnice č. 3333D (státní hranice - Ostra Góra - Karłów)
2. Silnice č. 3241D (Łężyce - Duszniki Zdrój)
3. Silnice č. 3242D (Łężyce - Złotno - Szczytna)
4. Silnice č. III/30315 (Bezděkov nad Metují - Machov - Nízká Srbská)
5. Část silnice č. III/30317 (Bezděkov nad Metují - Machov - Machovská Lhota 
- státní hranice).

Modernizace silničních úseků povede k otevření nového hraničního přechodu pro 
provoz motorových vozidel do 3,5 t Ostra Góra - Machovská Lhota.

Celkové výdaje projektu 7 503 251 EUR

Komunikace na CZ–PL hranici se výrazně změní

Partneři Dotace ERDF
Województwo dolnośląskie – vedoucí partner 4 002 455 EURO
Královéhradecký kraj 5 568 517 EURO
Gmina Radków 131 682 EURO

Partneři Dotace ERDF
Powiat Kłodzki – vedoucí partner 2 279 525 EURO
Královéhradecký kraj 3 027 927 EURO
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Projekt 
Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor

v rámci projektu budou rekonstruovány dopravní komunikace: 
1. Silnice č. III/3111 (Rokytnice-Orlické Záhoří) 
2. Silnice č. III/3109 (Říčky-Říčky)
3. Silnice č. III/31010 (Říčky-Říčky)
4. Silnice č. 3236D (Spalona - Nowa Bystrzyca - Bystrzyca Klodzka)

Modernizace silničních úseků zvýší propustnost hraničního přechodu Mostowice 
 - Orlické Záhoří.

Celkové výdaje projektu 12 339 794 EUR

Partneři Dotace ERDF
Královéhradecký kraj – vedoucí partner 6 864 101 EURO
Powiat Kłodzki 2 624 431 EURO
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Zcela novým inovativním modelem so-
ciálního podnikání se v poslední době 
stává tzv. model BEC – Business and 
Employment Co-operative, v překladu 
Podnikatelsko-zaměstnanecká centra/
družstva. Jedná se o metodu podpory 
sebezaměstnávání osob a vzniku nových 
podnikatelských aktivit, které jsou ur-
čené osobám ohroženým na trhu práce. 

Hlavním cílem je zavedení modulu Pod-
nikatelsko-zaměstnaneckých družstev pro 
nezaměstnané jako nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti. Tento model k nám přichá-
zí ze zahraničí, kde je velice úspěšný. BEC 
je konceptem, který poskytuje nové a origi-
nální řešení pro pomoc a rozvoj potenciálu 
pro podnikání a samostatné výdělečné čin-
ností pro nezaměstnané. Je to také způsob, 
jak snížit množství práce na černo nebo 
pomoci lidem přestat být závislý na mini-
málních sociálních dávkách. Významným 
konceptem BEC družstva je jeho působení 
jako podnikatelského subjektu, který plní 
ekonomické cíle, jako výroba či prodej zbo-
ží nebo služeb a s tím i cíle sociální. BEC 
využívá nápady dlouhodobě nezaměst-
naných, kteří chtějí změnit vlastní situaci, 
avšak nemají dostatečnou odvahu zahájit 
své vlastní podnikání. BEC těmto osobám 
poskytuje potřebnou asistenci a díky pro-
pracovanému vzdělávacímu modulu na-
pomáhá těmto osobám dosáhnout svého 
cíle v podobě zahájení podnikání a nebo 
u těchto osob alespoň zvýší kvalifikaci  

a jejich následnou schopnost uplatnit se na 
trhu práce. Regional Developmet Agency 
se stala společně s dalšími partnery (MAS 
Moravská brána a Klastr sociálních inovací 
a sociálního podnikání SINEC) partnerem 
projektu, jehož žadatelem je Centrum pro 
komunitní práci (CpKp). RDA má za úkol 
implementaci tohoto nástroje na území 
Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Projekt „BEC2 jako nástroj lokálního  
rozvoje“ číslo projektu CZ.03.3.60/0.0/0.0/1

5_024/0002768 je financovaný z Operační-
ho programu Zaměstnanost a bude realizo-
ván v časovém období 01/2017 – 06/2018 
na území Olomouckého, Pardubického, 
Královéhradeckého a Moravskoslezského 
kraje. Klíčovými aktivitami projektu je pře-
devším vytvoření metodiky inovačního ře-
šení BEC2 za pomoci kulatých stolů s dal-
šími klíčovými aktéry a partnery projektu, 
zajištění analýzy dostupných materiálů  
o metodě BEC, komunikace s již úspěš-
nými modely u nás i v dalších zemích EU 
apod. Dále půjde o pilotní ověření meto-
dy BEC v praxi. Pro celkem 80 vybraných 
účastníků z řad nezaměstnaných osob na 
úřadech práce nebo osob se záměrem za-
hájit vlastní podnikatelskou činnost bude 
připraven vzdělávací modul ve formě vzdě-
lávacích kurzů pro začínající podnikatele 
na území výše uvedených krajů. Jedná se 
o kurz v období dvou měsíců, který bude 
obsahovat teoretickou část týkající se le-
gislativních a účetních otázek podnikání, 
tzv. „Krok za krokem“, dále vlastní tvorba  
podnikatelského plánu a jeho průběžná 
konzultace, která bude vycházet z kon-
krétních potřeb účastníků, osvojení metod 
komunikace pomocí moderních technolo-
gií apod. Budou poskytována individuální  
i skupinová poradenství cílovým skupinám 
na různá témata týkající se podnikaní, tj. 

Podnikání na zkoušku 
– Regional Development Agency jako partner projektu BEC
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Pieszyce leží v jižní části Dolnoslezské-
ho vojvodství, v Dzierżoniowské kotlině 
na úpatí Sovích hor v nadmořské výšce 
250–550 m. Patří ke skupině měst Pies-
zyce-Dzierżoniów-Bielawa. Obec má cca 
9 500 tisíc obyvatel.

K malebným zákoutím obce patří mj. chrá-
něná krajinná oblast Soví hory s rozhlednou 
na nejvyšším vrcholu hor, na Velké Sově 
(pol. Wielka Sowa), která je populárním tu-
ristickým cílem a křižovatkou turistických 
tras. Patří k nejlepším vyhlídkovým místům 
v celém pásmu Krkonošsko-jesenické sou-
stavy. Symbolem obce je muflon, jehož nej-
četnější populace v Polsku žije právě v So-
vích horách. Vyskytují se zde mnohé druhy 
fauny a bohatá a různorodá flóra.
    
Území obce Pieszyce kříží hustá síť dobře 
značených turistických a cyklistických tras, 
které jsou různě dlouhé a mají různou ná-
ročnost. Obec patří také k tzv. zóně MTB 
SUDETY, tj. největšímu systému cyklotras 
v Polsku (20 tras s celkovou délkou přes 
500 km!). V zimě pak mohou nadšenci bě-
žeckého lyžování využívat upravené lyžař-
ské tratě. 

Na území obce se nachází mnoho archi-
tektonických památek. K nejvýznamnějším 

marketing, právo aj. Navazující klíčovou 
aktivitou projektu bude fáze osvojování 
si podnikatelského prostředí u vybraných 
účastníků projektu na období 6 - 12 měsí-
ců. Vybrané osoby, kterým se podaří obhá-
jit životaschopnost svých podnikatelských 
plánů, dostanou možnost a časový prostor 
si osvojit zvolený obor jako zaměstnanec 
družstva. Předpokladem vstupu do BEC 
družstva je vytvořený a obhájený podnika-
telský plán a úspěšně absolvovaný vzdělá-
vací kurz Základy podnikání. Tyto osoby 
získají garanci min. 0,5 úvazku na 6 - 12 
měsíců u BEC družstva a nárok na mzdu 
a úhradu sociálního a zdravotního pojiště-
ní. Po skončení této podpory si musí kaž-
dý účastník zajistit svoji budoucnost, a to 

patří barokní zámek z 18. století v Pieszy-
cích, barokně klasicistní zámek z 18. století 
v Rościszowě a kostely: sv. Jakuba, sv. Anto-
nína, sv. Andělů strážných v Kamionkách,  
sv. Bartoloměje v Rościszowě a sv. Jana  
Nepomuckého v Piskorzowě.

Každým rokem se na území obce koná mj. 
velikonoční a vánoční jarmark, Slavnosti 
Pieszyc, letní kino v parku, závody MTB  
O pohár starosty města Pieszyce a četné 
automobilové rallye.

RUBRIKA
Členská základna se rozšiřuje – představujeme nové členy 
Pieszyce 
Zajímavost pro turisty, příležitost pro investory

několika způsoby – nadále prostřednictvím 
výkonu zaměstnaneckých aktivit jako člen/
zaměstnance BEC družstva nebo rozvoje 
vlastního podnikání OSVČ nebo se uplat-
nit dále na trhu práce v případě, že se roz-
hodne nepokračovat v podnikání. Výhodou 
celého projektu je, že uchazeč má možnost 
během celého projektu získat základní in-
formace o podnikání, má možnost si způ-
sob podnikání osvojit během stanovené-
ho časového období a teprve na konci se 
rozhodnout, zda podnikání je ta správná 
volba pro jeho budoucnost. Proto o tom-
to projektu mluvíme jako o podnikání na 
zkoušku. Konečnou klíčovou aktivitou 
bude aplikace nástroje BEC2 na další struk-
tury a vtělení do strategií místního rozvoje.  

Výstupem projektu BEC2 je vytvoření pro-
storu pro šíření sociální inovace nástroje 
BEC do dalších lokalit v rámci ČR a vy-
tvoření podpůrné platformy, která bude 
poskytovat informační a poradenské služ-
by pro založení a provoz podnikatelsko-za-
městnaneckých družstev BEC2. 

Regional Development Agency bude v pro-
jektu působit po celou dobu jeho realizace 
včetně fáze přípravné, která již započala 
v říjnu 2016. 

Kontaktní osobou pro získání více infor-
mací je paní Markéta Nyčová, e-mail: 
marketa.nycova@rda-rk.cz

Pieszyce spolupracují s obcí Świecie. Part-
nerská smlouva byla podepsána v září 
2001. 10. října 2004 byla obdobná smlouva 
uzavřena s německým městem Schortens.

Rozhledna na Velké Sově

Nejcharakterističtější stavbou obce Pieszyce 
je rozhledna na Velké Sově. Její historie se 
píše od roku 1886, kdy byla na dva metry 
vysokém kamenném podstavci postavena 
dřevěná rozhledna. V této podobě rozhledna  
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ale z technických důvodů vydržela pouze 
do roku 1904. Bylo rozhodnuto o výstav-
bě železobetonové věže vysoké 25 metrů. 
Iniciátorem rekonstrukce byla Federace 
horských spolků, jejímž aktivním členem 
je pieszycká pobočka. Slavnostní položení 
základního kamene proběhlo v roce 1905  
a oficiální otevření spojené se slavnostmi  
pak 24. května 1906. Autorem projektu roz-
hledny byl architekt Henning. Stavba byla 
financována z peněžních sbírek. Do roku 
1907 se podařilo shromáždit 18 218 marek. 
Výstavbou byla pověřena firma Bastänier  
& George z Lipska. Rozhledna je vysoká 25 m, 
dole má průměr 8 m a nahoře 4 m. V přízemí  
rozhledny je sál – památník a nachází se zde 
Bismarckova busta vysoká 90 cm, kterou 
vyrobil německý sochař Harro Magnussen  
v galvanoplastickém závodě na umělé 
hmoty Geislingenu an der Steige / Baden-
Württemberg. V této místnosti se také na-
cházela tři barevná vitrážová okna s výjevy  

z Bismarckova života. Vnějším točeným 
schodištěm obklopujícím podstavec se bylo 
možné dostat ke schodišti uvnitř věže, které 
vedlo na vyhlídkové podlaží s 14 okenními 
otvory. Dalších 21 schodů vedlo na horní 
vyhlídkovou plošinu. „Oheň věže” pocházel 
ze zde nainstalované acetylenové lampy.

Bismarckova věž lákala davy turistů. Do  
1. světové války se ročně prodalo asi 8 500 
vstupenek ročně. Rekordním byl v tomto 
ohledu první rok po oficiálním zprovozně-
ní – v té době rozhlednu navštívilo přibližně  
21 000 turistů. 

Vstup na rozhlednu byl odjakživa zpoplat-
něn, a tak se zdá, že při tak velké návštěv-
nosti by na sebe měla rozhledna vydělávat. 
Politická situace, světové války a chybějící 
provozovatel však postupně věž přivedly 
ke stavu, který přetrvával ještě v roce 2005. 
Do té doby se v minulosti několikrát objevi-

ly příležitosti a naděje na rekonstrukci, ale 
vždy to skončilo jen krátkodobými zabezpe-
čujícími pracemi zachraňujícími objekt před 
totálním zchátráním. Tak tomu bylo do 
roku 2006, kdy byla ukončena rekonstrukce 
rozhledny realizovaná městem Pieszyce. 
 
V Sovích horách vzniklo do roku 1939 sedm 
objektů tohoto typu. Po roce 1945 byla věž 
přejmenována na rozhlednu generála Wła-
dysława Sikorského a následně (roku 1980) 
na rozhlednu dr. Mieczysława Orłowicze 
(aktivního činitele turistického a vlastivěd-
ného spolku PTTK). Ani jeden název se 
však neuchytil. Dnes je objekt považován za 
symbol Sovích hor i obce Pieszyce. 

V letní sezóně je v provozu denně
(květen–říjen)

od 9:30 do 19:00 hodin
Více na: www.pieszyce.pl
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HOVRCH obnovuje lidové tradice

Na začátku je třeba říci, že kroj není 
kostým. To je zásadní problém součas-
né doby, kdy je kroj chybně vnímán jako 
kostým. S tímto problémem se na vlastní 
kůži neustále setkávají i členové spolku 
HOVRCH se sídlem v Novém Městě nad 
Metují, kteří se snaží kroje prosadit do 
povědomí místních obyvatel i turistů, ale 
zatím se setkávají spíše s tím, že jsou vní-
máni jako lidé převlečení v kostýmech  
- např. v divadle se na ně pohlíží, jako že 
zapomněli vstoupit na jeviště apod. 

Lidový oděv neboli kroj je charakteristický 
oděv určité skupiny - etnografické, profesní 
oděv, který se vždy lišil podle místa svého 
původu nebo třeba cechu. Orlickohorské 
kroje v současné době upadly téměř v zapo-
mnění, přitom v dobách minulých byl svá-
teční kroj vnímán jako oblek slavnostnější 
než frak. Dalším problémem je, že bohužel  
v současné době stále spousta lidí vnímá 
folklor jako přežitek zejména z dob komu-
nismu, kdy byly folklorní soubory a tím  
i folklorní festivaly „zneužívány“ k propagaci 
socialismu a jeho „radostnému“ pohledu na 
život. Široká veřejnost si také zaměňuje po-
jem folklor s dechovými kapelami, tzv. „de-
chovkami“. Tato dvě naprosto rozdílná umě-
ní jsou často chápána jako jeden celek, což 

V neposlední řadě je tu nedostatečný vliv 
folkloru na ekonomiku. Přitom Polská i Čes-
ká republika jako takové jsou typické svým 
obrovským kulturním dědictvím a také 
mnoha kulturními akcemi, které se konají 
v jejich různých koutech. Nejen tyto akce 
mají velký potenciál v rozvoji folklorního 
cestovního ruchu, ale bohužel je zatím tento 
potenciál nedostatečně využíván.

Nadšení členové spolku HOVRCH začali ve 
svém volném čase bádat v historických zdro-
jích, jak původní orlickohorský kroj vlastně 
vypadal. Ve svých výzkumech se dostali až 
k roku 1850, kdy s nástupem rozvoje prů-
myslové výroby nastává pozvolný úpadek  
v oblékání krojů hlavně u mužů. Ti odkládají 
tradiční venkovský oděv a začínají převlá-
dat prvky měšťanského oděvu. Po roce 1918  
v souvislosti se vznikem ČSR nastává rene-
sance lidových krojů v intencích národního 
uvědomění a pospolitosti. Nástup dvou tota-
litních režimů, jenž přináší utrpení v podo-
bě II. sv. války a následném komunistickém 
experimentování, znamenal výrazný útlum 
málem až zánik staletých tradic. Lidový kroj 
byl vnímán jako symbol feudálního útlaku  
a bylo na něj pohlíženo jako na přežitek, 

je z pohledu obou bráno jako velký omyl. Jak 
„dechovkáři“, tak folkloristé se snaží osvětlit 
tyto pojmy v očích veřejnosti. V Sudetech 
měly kroje základní rysy společné, ale s od-
sunem původního obyvatelstva se odsunuly 
i jejich tradice a nové obyvatelstvo si s sebou 
přineslo vlastní zvyky. Na území nynějšího 
Kladska se setkáváme s tím, že není odvaha 
prosazovat kroje původního obyvatelstva.  

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.



který nepatří do socialistické společnosti. 
Folkloristé se stávali terčem posměchu a tato 
mylná představa v některých lidech přetr-
vává dodnes. Původní obyvatelstvo Kladské 
kotliny bylo po válce vyhnáno a s nimi odešly 
jak jejich zvyky, tak i tradice. Noví osídlenci 
si přinesli zvyky z území, odkud pocházeli, 
a zde nastala značná směs různých zvyků  
a tradic. V té době nepřipadalo v úvahu sna-
žit se připomínat původní obyvatelstvo, což 
vydrželo až do dnešních dnů. Jen malé sku-
piny nadšenců našly odvahu hledat kořeny 
Orlických hor a nabídnout staronový za-
pomenutý potenciál folklorního cestovního 
ruchu a hledají také cesty, jak ho dostat do 
povědomí turistů a zvýšit jeho propagaci.

Snaha o obnovu krojů byla podpořena schvá-
lením mikroprojektu z Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Glacensis. Projekt s názvem 

Ve dnech 13.–14. března 2017 se v pol-
ské Nové Rudě konalo 2. zasedání Eu-
roregionálního řídícího výboru Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 
v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko. 

Na tomto zasedání bylo schváleno celkem 
39 žádostí o dotaci na mikroprojekt, z toho 
14 mikroprojektů v prioritní ose 2 a 25 mik-
roprojektů v prioritní ose 4. Celkově byla na 
tomto výboru rozdělena částka 1 020 742,90 
EUR.

Dne 31. března 2017 Správce Fondu mik-
roprojektů v Euroregionu Glacensis ukončil 
v pořadí již 3. kolo příjmu projektových žá-
dostí. Žádosti budou následně probíhat pro-
cesem kontroly přijatelnosti a hodnocení. 
Zasedání 3. Euroregionálního řídícího výbo-
ru se bude konat dne 29. 6. 2017.

Od 1. 4. 2017 je zároveň zahájeno 4. kolo 
výzvy FMP. Ukončení příjmu předkládaných 
projektových žádostí je stanoveno na úterý 
31. 10. 2017. Výzva pro 4. kolo je opět ome-
zena! Bude možné předložit pouze mikro-
projekty typu B a C. Termín pro 4. zasedání 
EŘV je předběžně stanoven na únor 2018. 
Do tohoto termínu nesmí předložené žádos-
ti pro 4. výzvu ukončit realizaci předložené-
ho mikroprojektu.

Obnova orlickohorských krojů, reg. č.  
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000733 je 
zaměřen na pořízení mužských a ženských 
krojů, aby mohli členové spolku vystupovat 
jako krojovaná družina a nebyli vnímáni 
jako jednotlivec v kostýmu. V rámci projek-
tu proběhnou tři besedy, a to v Muzeu Zie-
mie Kłodzkiej v Kłodzku, v Muzeu zimních 
sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Or-
lických horách a v obci Bačetín, která obno-
vení krojů dlouhodobě podporuje. Na těchto 
setkáních budou představeny doposud zjiš-
těné historické informace včetně dnes již 
téměř zapomenuté techniky vyšívání pavím 
perem. V muzeích v Kłodzku a v Deštném 
v Orlických horách budou následně po dobu 
jednoho měsíce kroje vystaveny, aby si je 
mohli návštěvníci prohlédnout a dozvědět 
se o nich zajímavé informace.

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
Přehled čerpání alokace FMP v Euroregionu Glacensis

Kolo 
výzvy

Zahájení 
kola 

výzvy

Ukončení 
kola 

výzvy

Termín 
zasedání 

EŘV
Podmínky

Částka 
podpořených 

mikroprojektů

1. 5. 5. 2016 15. 7. 2016 25. 10. 2016 bez omezení 1 277 892,51 €

2. 16. 7. 2016 30. 11. 2016 14. 3. 2017
s omezením 
– pouze pro 

„nové žadatele“
1 020 742,90 €

3. 1. 12. 2016 31. 3. 2017 29. 6. 2017
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- délka realizace 
mikroprojektu 

max. 12 měsíců
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typu B a C
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