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nová rozpočtová perspektiva Evropské unie 2007 
– 2013 s sebou přináší nové výzvy jak pro příjemce 
z území našeho příhraničí, tak i pro euroregiony. V le-
tošním roce bude rozhodnuto, podle jakých pravidel 
budeme moci využívat tyto prostředky. Jako předseda 
Rady Euroregionu Glacensis udělám vše pro to, aby to, 
co nám nejvíce komplikovalo práci u realizace projektů 
fi nancovaných v rámci programu INTERREG IIIA Česká 
republika – Polsko, bylo zjednodušeno, i když již nyní 
je vidět, že nebude snadné tyto procedury zjednodu-

šit. Objevují se nové formy partnerství, zaměřené na 
realizaci společných přeshraničních záměrů při využití 
principu tzv. vedoucího partnera. V rámci jednoho pro-
jektu budeme realizovat aktivity jak na české, tak i na 
polské straně. Tento princip bude ve Fondu mikropro-
jektů řízeném Euroregionem Glacensis hodnocen jako 
nejvyšší forma partnerství, která vyžaduje od partnerů 
na obou stranách hranice jak společné zkušenosti v ob-
lasti spolupráce, tak i důvěru. Mikroprojektům byl dán 
větší význam, kdy jim byl přidělen více než trojnásobek 
fi nančních prostředků a jsou také vnímány jako mecha-
nismus umožňující realizaci těch nejhodnotnějších ini-
ciativ z hlediska rozvoje vzájemných kontaktů. Novou 
kvalitu pro příhraničí bude znamenat možnost realizace 
také drobných investičních projektů v rámci Fondu mi-
kroprojektů. Opět musíme změnit přístup k řízení stále 
většího objemu fi nančním prostředků, a to posilováním 
našich struktur spolupráce a jejich zaměřením na proces 
spravování všech fi nančních prostředků našimi českými 
partnery. Nyní je pro nás všechny velkou výzvou přípra-
va příhraničí ke vstupu do tzv. „shengenského prosto-
ru”. Čeká nás spousta práce spojené s příslušným a re-
álným naplánováním otevření státní hranice pro provoz 
vozidel a výměnu zboží. Věřím, že naše více než dese-
tileté společné zkušenosti v oblasti spolupráce budou 
přínosem pro pohraničí právě nyní v tak přelomovém 
období. 

Czesław Kręcichwost
předseda Rady Euroregionu Glacensis

Vyhlášen dodatečný sběr projektů pro 6. Euroregionální řídící výbor – pouze pro příjemce z české strany. 
Konečný termín pro sběr žádostí pro 6. EŘV je 22. 6. 2007 do 12 hodin. Více na www.euro-glacensis.cz
 

V 6. sběru žádostí budou zohledněny projekty v oblastech ucházejících se o dotaci 
doposud málo.  Jedná se zejména o projekty zaměřené na 

•  životní prostředí 

•  lidské zdroje 

•  plánování a hospodářský rozvoj 

Upozorňujeme, že všechny projekty musí být ukončeny (ukončena fyzická realizace, odevzdána žádost o platbu 
a odstraněny veškeré připomínky k vyúčtování) nejpozději do 31. 7. 2008.

Sekretariát euroregionu

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

Vážení čtenářiVážení čtenáři
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Hitem turistické sezóny jsou rozhledny Hitem turistické sezóny jsou rozhledny 
a vyhlídková místa Euroregionu Glacensis

Brněnské výstaviště v prvních lednových dnech r. 2007 
ožilo veletrhem turistických možností REGIONTOUR. 
V rámci expozice turistického regionu „Východní Čechy“ 
a pod křídly turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko 

prezentoval Euroregion Glacensis svoji novou 
publikaci „Rozhledny, vyhlídkové věže a místa 
dalekých rozhledů v Euroregionu Glacensis“, 
podpořenou z Iniciativy Společenství INTER-
REG IIIA, která se stala šlágrem nejen prvních 
dvou dnů veletrhu, které byly určeny pro od-
bornou veřejnost. Experti v cestovním ruchu 
ocenili především grafi cký design a přeshra-
niční rozměr díla. „Publikace šla na dračku, ne-
stačili jsme ji na pultech doplňovat,“ prozradi-
la nám dr. Miroslava Nováková, organizátorka 
expozice Orlických hor a Podorlicka. A bylo 
toho mnohem víc, čím se může území euro-
regionu pochlubit a nabídnout turistům. Velký 
zájem byl o zimní společné turistické noviny 
Orlických a Bystřických hor „Rampušákovy lis-
ty“ s pestrou škálou možností aktivního odpo-
činku v zimním období. Listy byly podpořeny 
z Fondu mikroprojektů programu INTERREG 
IIIA Euroregionu Glacensis. Rychnov nad Kněž-
nou a  Mikroregion Rychnovsko i Skuhrov nad 
Bělou doplnily nabídku turistických možností
dalšími propagačními materiály (mapy, brožu-
ry, papírové modely aj.). Díky dobrému ohla-
su tak sekretariát Euroregionu Glacensis už
nyní zpracovává přihlášku do národní soutěže 
přehlídky propagačních materiálů měst, krajů 
a turistických regionů TOURPROPAG v Písku. 
Euroregion do soutěže přihlásí rovnou celou 
kolekci materiálů na téma „Rozhledny, vyhlíd-
kové věže a místa dalekých rozhledů v Euro-
regionu Glacensis“ (publikaci, kalendář, pour 
feliciter). Držte nám palce, ať vyhrajeme!     

Sekretariát euroregionu 
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Dne 29. 1. 2007 zasedala v Rychnově nad Kněžnou 
v hotelu Panorama společná česko-polská rada Euro-
regionu Glacensis. 
Novým společným předsedou Euroregionu Glacen-
sis byl pro letošní rok zvolen Czesław Kręcichwost, 
předseda  polské části Euroregionu Glacensis a sta-
rosta polského příhraničního lázeňského města Ku-
dowy-Zdrój. Ve funkci se předsedové z české a pol-
ské strany střídají po roce. 
Důležitým bodem této schůzky bylo projednání no-
vých pravidel, týkajících se příprav programu přes-

Jaro a jeho vliv na euroregionální tradiceJaro a jeho vliv na euroregionální tradice 

hraniční spolupráce v rámci Cíle 3 - Evropská územní 
spolupráce na období let 2007-2013 na česko-polské 
hranici v regionu Glacensis. Výsledkem jednání byla 
dohoda, že česká strana bude pro Fond mikroprojektů 
v letech 2007-2013 hlavním vedoucím leadpartne-
rem a bude zajišťovat fi nanční prostředky z Řídícího 
orgánu (Ministerstva pro místní rozvoj ČR) programu 
přeshraniční spolupráce pro obě části Euroregionu 
Glacensis. Tento program navazuje na již probíhající 
program čerpání strukturálních fondů Evropské unie 
INTERREG IIIA Fond mikroprojektů. 

Sekretariát euroregionu

Zasedání společné česko-polské radyZasedání společné česko-polské rady
Euroregionu Glacensis 

V letošním roce jaro přišlo velmi rychle. Všechno se 
v přírodě obrátilo, a proto také nebyl splněn „závazek” 
vůči příznivcům běhu na lyžích. Organizátoři byli nu-
ceni zrušit tradiční 4. euroregionální běh na lyžích 
Heinricha Rübartsche Deštné – Zieleniec, který se měl 
uskutečnit 17. března 2007.
Při pořádání tří předchozích ročníků jsme měli pro-
blém s příliš velkým množstvím sněhu a účastníci 
měli problém dostat se do lyžařských středisek. V le-
tošním roce jsme na silnici z Orlice do Zieleniece, kde 

je zpravidla v tomto ročním období přibližně 2 metry 
sněhu, shledali potůček stékající po silnici. Problémy 
s uskutečněním akce měli i pořadatelé nové lyžařské 
akce euroregionu s názvem 1. mezinárodního běhu 
Franciszka Pabla. Nekonala se také akce pořádaná 
obcí Radków na nových lyžařských tratích u Karłowa 
na území Národního parku Stolových hor, a to i přes-
to, že se třikrát měnil a posouval termín.   
Slibujeme, že všechny sliby dodržíme v příštím roce.

Sekretariát euroregionu 
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Obec Podbřezí - Vítěz krajského kola
- Zlatá stuha

Obec Obědovice- Zelená stuha

Obec Nový Hrádek

- Modrá stuha

Obec Česká Čermná

- Bílá stuha

10 11

k náchodskému panství až do roku 1848. 
Náchodské panství vedlo pro čermenskou 
rychtu purkrechtní (pozemkové) knihy.

V roce 1654 byl proveden soupis obyva-
tel. V České Čermné bylo tehdy napočte-
no 10 rolníků s potahy a dva drobní rolníci 
takzvaní zahradníci. 

Po pádu feudalismu roku 1848 se stala 
Česká Čermná svobodnou obcí a jako sa-
mostatná obec bez přerušení vystupuje do-
dnes. Od tohoto roku převzalo řízení obce 

volené zastupitelstvo v čele se starostou.
V obci je základní škola (I.-IV.ročník), 

mateřská škola se školní jídelnou, pošta, 
policie ČR, sokolovna s hřištěm na tenis 
či volejbal a nové fotbalové hřiště, kaple 
sv.Václava postavená v roce 1941. Ze 
společenských organizací provozují čin-
nost hasiči a myslivci.

Za období posledních 15-ti let věnova-
lo zastupitelstvo velkou péči zvelebování 
obce. O tom svědčí i téměř neměnný stav 
obyvatel. V obci se daří udržet i mladé 
rodiny.

Příklady získaných dotací z POV:
�  přístavba radnice   Kč 200 tisíc
�  výstavba sportovního areálu 

Kč 199 tisíc
�  přístavba kabin ve sportovním areálu  

Kč 240 tisíc

Ocenění bylo motivováno:
�  aktivitou místních spolků, základní ško-

ly a rodičů, kterým se podařilo vytvořit 
podmínky pro využití volného času dětí 
a mládeže (lyžařské a turistické výlety, 
letní tábory, apod.)

�  zapojením mládeže do péče o chráně-
nou přírodní památku „Louky“ (vzácná 
chráněná květena)

�  výjimečnou spoluprací dětí základní školy 
při třídění odpadu, úklidu lesa (motivace 
formou hry s následným oceněním)

Vyjádření starostky obce:
Do soutěže Vesnice roku jsme se při-

hlásili poprvé,  a to proto, abychom získa-
li zkušenosti a náměty z jiných obcí, ale 
také abychom prezentovali naši pěknou 
obec, obklopenou nádhernou přírodou. 
Snažíme se o vylepšování a modernizaci 
naší obce, aby se nám v ní všem dobře 
žilo. Ale  hlavně ukázat, že i v těch  našich 
malých  českých obcích  je život  příjemný 
a česká vesnice je krásná. Z dosaženého  
ocenění v krajském kole soutěže Vesnice 
roku 2006 mám upřímnou radost.

Eva Smažíková 
starostka

Česká Čermná
Ocenění: Bílá stuha 
za činnost mládeže

Okres: Náchod
Počet obyvatel: 457

Rozloha: 890 ha
Mikroregion: 

Dobrovolný svazek obcí 
Region Orlické hory, 

Region Novoměstsko

www.ceskacermna.cz
ravic. Tento zemanský čili rytířský rod po-
cházel z Kladska, z okolí Slaného (Slone) 
a užíval jako erbu polovici jelena. Česká 
Čermná se nazývala v dalších 50-ti letech 
Tamchynova Čermná a byla charakterizo-
vána jako ves manská.To znamená, že její 
majitel byl manem některého význačného 
feudála, byl mu povinen vykonávat man-
ské služby, zejména pomáhat při obraně 
proti nepřátelům, a za to byl osvobozen 
od jiných povinností.

Zpráv o České Čermné není mnoho. 
Ale ještě v listině z 16. října 1533, kte-
rou kupoval náchodské panství Vojtěch 
z Pernštejna, je mezi městy a vesnicemi 
uváděna také „Čermná tamchynova ne-
boli Česká“. Tamchynové v polovině 16. 
století odešli do Náchoda, kde si koupili 
dům. Roku 1581 se v Náchodě připomí-
nají naposledy. Česká Čermná pak patřila 

Kdy a kým byla založena Česká Čerm-
ná, není známo. První zmínku o obci 
nacházíme v nejstarší městské knize ná-
chodské. Tam bylo roku 1448 zapsáno, 
Vašta z České Čermné poručil (tj. odká-
zal) dvoje včely náchodskému „ špitálu“.

V roce 1449 jsou však jako držitelé Čes-
ké Čermné doloženi Tamchynové z Doub-

Olomoucký kraj získal v průběhu mezinárodního veletrhu 
cestovního ruchu Fitur Madrid  čestné uznaní za příklad-
nou propagaci České republiky ve Španělsku. Ocenění 
mu udělilo španělské zastoupení agentury CzechTourism. 
Cenu předala ředitelka zahraničního zastoupení agentury 
CzechTourism ve Španělsku Kateřina Menclová společně 
s velvyslancem České republiky ve Španělsku Martinem 
Košatkou. „Olomoucký kraj disponuje pro prezentaci na 
španělském trhu sadou deseti turistických letáků“, uve-
dl hejtman Ivan Kosatík. Velkou zásluhu na úspěchu měl 
také kolektiv oddělení cestovního ruchu Magistrátu 
města Olomouce, který v loňském roce při-
pravil dvě akce pro španělské tourope-
rátory a novináře. 
Dalšího ocenění se Olomouc-
ký kraj dočkal během ve-
letrhu Holiday World, který 
se uskutečnil ve dnech 15. až 
18. února v Praze. 17. února pro-
běhlo v areálu výstaviště slavnost-
ní předání mezinárodních cen Grand 
Prix veletrhu Holiday World, na kterém 
získal Olomoucký kraj 2. místo v katego-
rii propagačních materiálů. O udělení této 

Olomoucký kraj získal dvě oceněníOlomoucký kraj získal dvě ocenění
za propagaci v oblasti cestovního ruchu 

ceny se zasloužily sady turistických letáků a materiály, při-
pravené v projektu „Marketing cestovního ruchu v Olo-
mouckém kraji“. O úspěšnosti a kvalitě propagačních 
materiálů Olomouckého kraje svědčí jistě i fakt, že uspěly 
v konkurenci více než 700 vystavovatelů z 50 zemí celé-
ho světa a předčily materiály i takových turistických vel-
mocí, jako je Španělsko či Itálie.

Olomoucký kraj

Publikace Vesnice roku 2006Publikace Vesnice roku 2006
V těchto dnech vydal 
Královéhradecký kraj ve 
spolupráci s Regional De-
velopment Agency Euro-
regionu Glacensis pub-
likaci o soutěži „Vesnice 
roku 2006“. Soutěž je 
součástí Programu obno-
vy venkova, který od de-
vadesátých let garantuje 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky. 
Vyhlašovatelem je Spo-
lek pro obnovu venkova, 
Svaz měst a obcí České 

republiky a již zmíněné ministerstvo. Cílem soutěže je 
snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na 
vývoji svého domova.
Brožura obsahuje 52 stran, na kterých jsou prezentovány 
obce, které se do soutěže přihlásily. Každá zúčastněná 
obec měla možnost ukázat jak něco ze své historie, tak 
i ze současnosti, předvést svůj společenský a kulturní ži-
vot, prostor k vyjádření dostali i starostové a starostky. 

Publikace je malým poděkováním všem, kteří se do sou-
těže přihlásili a odvedli pro to kus práce.  

Sekretariát euroregionu
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Burza práce v KladskuBurza práce v Kladsku

Kladsko – Neustále se zvyšující zájem českých fi rem o pol-
ské pracovníky přivedl v říjnu minulého roku k jednací-
mu stolu zástupce náchodského jednatelství hospodář-
ské komory a úřadu práce v Kladsku. V té době přesáhl 
zájem o zaměstnance číslo 700 a bylo rozhodnuto o po-
dání žádosti na dolnoslezský úřad práce o fi nanční zajiš-
tění mimořádné burzy práce. Každoročně se koná burza 
práce v červnu. Na březen byla připravena burza práce 
speciálně pro české fi rmy. Celkem se přihlásilo 74 fi rem 
s počtem volných míst 1150.  V pátek 9. března t. r. se 
za přítomnosti českého konzula ing. Milana Peprníka, 
přednostky Okresního úřadu v Kladsku a mnoha dalších 
po slavnostním zahájení otevřely brány ojedinělé akce, 
kde dostaly české fi rmy příležitost nalézt chybějící za-
městnance. Mnozí přítomní Češi přiznali, že tak obrov-
ský zájem nečekali. Podle připravených anketních listů 
přesáhl počet polských zájemců o práci 1400.
Nejčastější ohlas z řad českých fi rem: Nečekali jsme tak 
velký zájem, je zde spousta řemeslníků, které potřebu-

jeme, velmi dobrá organizace náchodské hospodářské 
komory a polského úřadu práce, máme zájem se účast-
nit opět v červnu.
Nejčastější ohlas z polské strany: České fi rmy přijely vel-
mi dobře připraveny, měly s sebou polské pracovníky 
nebo tlumočníky, takže nebyly problémy s komunika-
cí. Máme zájem o české fi rmy i na příštích podobných 
akcích. 
Data zpracovaná pro burzu, která se konala pouze jeden 
den, budou využívána ještě dlouhou dobu. Všechny po-
bočky úřadu práce obdrží seznam českých fi rem v elek-
tronické podobě a místa budou nadále nabízena. Na 
celkové hodnocení si ještě nějaký čas počkáme. Kon-
cem května oslovíme zúčastněné fi rmy, aby nám podaly 
informace, co jim burza práce v Kladsku přinesla. 

František Molík
Regionální hospodářská komora SVČ

jednatelství Náchod
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KLADSKÁ BURZA PRÁCE V ČÍSLECHKLADSKÁ BURZA PRÁCE V ČÍSLECH

9. 3. 2007 uspořádal Dolnoslezský vojvodský úřad práce ve 
Valbřichu a Okresní úřad v Kladsku Náborový a informační den 
v polsko-českém pohraničí, kterého se zúčastnili zaměstnavatelé 
z České republiky. 
Pozváno bylo 75 zaměstnavatelů, 6 vysokých škol, 16 středních 
škol a 9 hospodářských komor.

Na programu burzy práce byly vedle rozhovorů se zaměstnavateli 
rovněž multimediální prezentace:

•   jak založit fi rmu v Česku 
(představitel Regionální hospodářské komory v Náchodě  
František Molík)

•   možnosti vzdělávání a zvyšování kvalifi kace v ČR 
(Univerzita Hradec Králové – Mgr. Ondřej Tikovský)

•   životní a pracovní podmínky v ČR 
(poradce EURES z České republiky Petra Tuháčková) 

•   pracovní právo v České republice 
(poradce EURES Jakub Kubišta)

•   služby EURES v Polsku 
(poradkyně EURES Małgorzata Kociuba)

Burzy práce se zúčastnilo 45 českých zaměstnavatelů, 2 poradci 
EURES a 1 hospodářská komora.

Nabídka profesí:

•   inženýr elektronik, automatik 

•   automechanik 

•   mechanik šicích strojů, mechanik tkalcovských strojů

•   lakýrník (automobilový) 

•   truhlář

•   zedník, stavební dělník, pokrývač 

•   svářeč 

•   obsluha obráběcích strojů

•   zámečník 

•   šička 

•   řezník 

•   elektromechanik

•   pracovník bez kvalifi kace 

Za účelem získání informací o záměrech návštěvníků burzy práce 
bylo připraveno 2000 anketních lístků, rozdáno bylo 1490, vráce-
no a vyplněno bylo 368.



8

Formálně třístranný Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (ERN) je 
tvořen třemi samostatnými sdruženími, pracujícími na české, 
polské a německé straně. 
Na české straně je regionální sdružení Euroregion Nisa dobro-
volným sdružení měst, obcí a dalších právnických osob zejmé-
na z okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Děčín 
a Semily, zaměřené na regionální rozvoj a spolupráci přesa-
hující státní hranici.
ERN již od založení v roce 1991 plní úlohu iniciátora a koor-
dinátora přeshraniční spolupráce v trojzemí. Hlavními orgány 
ERN je třístranná Rada, ve které společně jedná 10 českých, 
10 polských a 10 německých zástupců jednotlivých částí ERN. 
Formálně výkonnou částí ERN je společný sekretariát se síd-
lem v Liberci. Prakticky ovšem každá strana ERN si fi nancuje 
svůj vlastní sekretariát, a to v Liberci, v Žitavě a Jelení Hoře. 
Na mezinárodní úrovni aktivně pracuje  14 mezinárodních 
pracovních skupin nazvaných EUREX. Ročně se uskuteční při-
bližně 50 společných jednání těchto expertů. Jednotlivé orgá-
ny ERN - kromě společného sekretariátu - zasedají, případně 
jednají na základě principu rotace, tj. místo konání se pravi-
delně střídá mezi jednotlivými členskými zeměmi. Tato země 
nese i náklady s tím spojené.
Princip parity zajišťuje, že ve všech orgánech mají členové 
stejný počet hlasů se stejnou hlasovací silou.
Na české straně sdružuje Regionální sdružení Euroregion Nisa 
144 obcí, ve kterých žije cca 440 tisíc obyvatel. V březnu 2007 
vstoupil jako člen do Euroregionu Nisa i Liberecký kraj. Člen-
ské příspěvky české části ERN činí 3 Kč na obyvatele, celkem 
cca 1,3 milionu Kč. Rozpočet české části ERN je cca 5 milionů 
Kč ročně. 

Západ slunce v Lužických horách

EUROREGION NEISSE-

Více naleznete na www

Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e.V. 
Rathenaustraße 18a 
02763 Zittau 
Tel.: 03583 57500 
Fax: 03583 512517 
E-mail: watterott@euroregion-neisse.de
I-Net: www.euroregion-neisse-nisa-nysa.org

PŘEDSTAVUJEME PŘE
ČESKO-POLSKÉ EUROREGIONYČESKO-POL
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Kromě organizace jedná-
ní společných orgánů se 
ERN zabývá realizací spo-
lečných aktivit, jako jsou 
malé projekty a opatře-
ní, jež jsou podporovány 
z evropských fondů.

-NISA-NYSA

w.neisse-nisa-nysa.org
Hrad Chojník v Polsku

ERN je správcem a administrátorem Fondu malých projektů 
programu INTERREG IIIA.
Dalším úkolem ERN je činnost v řídících výborech programu 
INTERREG IIIA. Zde se ERN prostřednictvím svých zástupců 
vyjadřuje k využívání evropských prostředků určených na pří-
hraniční území. ERN pomáhá poradenskou činností jak svým 
členům, tak i dalším zájemcům z území ERN připravit jejich 
projekty tak, aby v meziregionální konkurenci uspěly.

Telekomunikační věž s restaurací 
na hoře Ještěd a pohled z hory 
Ještěd na českou, ale i polskou 
stranu Euroregionu Nisa.

Euroregion Nisa – regionální sdružení 
Tř. 1. máje 858/26 
460 01 Liberec III 
Tel: +42 485 340 988 
Fax: +42 485 340 977 
E-mail: info@ern.cz
Internet: www.euroregion-nisa.cz

Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Nysa 
ul. 1 Maja 57 
58-500 Jelenia Góra 
Tel.: 0048757676471, Fax: 0048757676470 
E-mail: biuro@euroregion-nysa.pl
I-Net: www.euroregion-neisse-nisa-nysa.org

PŘEDSTAVUJEME DSTAVUJEME 
ČESKO-POLSKÉ EUROREGIONYLSKÉ EUROREGIONY
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Poznejme se – Poutní místo HomolPoznejme se – Poutní místo Homol

Obec Borovnici jako součást mikroregionu Brodec tvoří 
čtyři místní části Přestavlky, Borovnice, Rájec a Homol. 
Přirozenou dominantou celého Podorlického regionu je 
poutní místo Homol. 
Na výrazném návrší v katastru obce Borovnice stojí ba-
rokní poutní kostel Sedmibolestné Panny Marie z let 
1692-1696. Jeho zakladatelkou byla majitelka borov-
nického statku Terezie Eleonora z Ugarte. Základní ká-
men chrámu byl položen 12. května 1692 a na počest 
proběhly třídenní slavnosti. Jádrem celého komplexu je 
kostel Bolestné Panny Marie, obklopený hřbitovem. Kos-
tel je jednolodní stavba se zdobeným západním štítem 
a hranolovou věží, která byla nově opravena roku 1740 
poté, co ji srazila vichřice. V průčelí u zdi, která obklo-
puje hřbitov, jsou dvě nakoso postavené kaple z roku 
1703. Celek doplňuje ještě kostnice z roku 1778. Stře-
doevropským unikátem a zlatým hřebem Homole je ka-
menné schodiště, čítající 153 schodů a 16 odpočívadel. 
Tento počet nebyl zvolen náhodně: Je určen symbolic-
kou myšlenkou, aby se poutníci při stoupání do chrámu 
mohli pomodlit růženec. Počet schodů přesně odpoví-
dá počtu Zdrávasů ve Velkém růženci se třemi Zdrávasy 
úvodními, počet odpočívadel pak Otčenášům. Všechny 
sochy, které tu na schodišti byly, pocházely z roku 1767 
pravděpodobně z dílny litomyšlských sochařů Hendri-
chů. V dnešní době jich však byla většina odcizena. 

Obec Borovnice jako členská obec mikroregionu Bro-
dec vstoupila do Euroregionu Glacensis v roce 2006. 
Spolupráce s euroregionem však probíhá už od r. 2005, 
kdy došlo k navázání nového partnerství s polskou gmi-
nou Przeworno z jihovýchodní části Dolnoslezského 
vojvodství. 
Obec prostřednictvím regionální rozvojové agentury 
(RDA) při Euroregionu Glacensis získala dotaci z pro-
gramu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ve výši 
1,6 mil. Kč na rekonstrukci přístupových cest, cyklo-
stezek a pěších cest. Zcela byla obnovena jedna z pří-
stupových cest vedoucí k Homoli ze Závrší, která rozši-
řuje nabídku upravených a značených cyklotras „Okruhu 
Brodec“. V rámci projektu byla pod homolskými schody 
pro turisty vybudována parkovací místa a odpočinkový 
altán se zázemím pro cyklisty. Turisté dostanou základní 
informace o památce z informačních tabulí, umístěných 
na uzlových bodech a místech v okolí památky. 

Sekretariát euroregionu
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Na podzim 2006 byla v Ústí nad Orlicí zahájena rekon-
strukce Hernychovy vily. Tato významná kulturní památka 
je secesní stavbou, vybudovanou v roce 1906 Floriánem 
Hernychem, představitelem fi rmy Jan Hernych a syn, 
která vlastnila textilní továrnu. Ve štítu vily je umístěna 
socha sv. Floriána, patrona stavebníka vily. Plány na vilu 
vypracoval pražský architekt Matěj Blecha.
Na potřebnou rekonstrukci objektu byly získány dotace 
z Evropské unie prostřednictvím programu INTERREG 
IIIA Česká republika – Polsko, zaměřeného na přeshra-
niční spolupráci. Město Ústí nad Orlicí obdrželo příslib 
dotace o spolufi nancování projektu ve výši 20,5 mili -
onů Kč a celkové náklady na rekonstrukci činí 38,6 mi-
lionů  Kč. Termín dokončení rekonstrukce Hernychovy 
vily je únor 2008.
Projekt řeší vybudování kulturně-společenského centra 
česko-polského příhraničí v hraničním území za účelem 
pořádání kulturních a společenských akcí. Objekt se sta-
ne multifunkčním kulturním centrem s výrazným přes-
hraničním dopadem. Výsledkem projektu bude vytvo-
ření potřebné a odpovídající infrastruktury cestovního 
ruchu i zázemí pro partnerské výměny a vzájemné po-
znávání odkazu tradic obou zemí. Dojde k rekonstrukci 
víceúčelového sálu s kapacitou 56 míst s potřebným 
sociálním a provozním zázemím a výstavních prostor 
pro potřeby prezentace kulturně-historického odkazu 

příhraničního regionu. Budou zde stálé expozice o pří-
rodním a kulturním dědictví česko-polského příhraničí. 
Jedná se především o stálou expozici zvěřiny, výměnné 
expozice miniatur i architektonicky zajímavých objektů 
na obou stranách hranice a další.
Cílovou skupinou ve vztahu k projektu je široká ve-
řejnost, zejména děti a mládež, z obou částí hranice, 
návštěvníci a obyvatelé regionu se zájmem o historii, 
hudbu, divadlo, malířství, kulturu a společnost obecně. 
Ústí nad Orlicí má ofi ciální partnerskou smlouvu s měs-
tem Bystrzyca Kłodzka, které hraje významnou roli 
v Kladském okrese. Je předpoklad, že dojde ke zkvalit-
nění vzájemných vztahů mezi zájmovými organizacemi, 
církevními společenstvími a dalšími spolky.
Polským partnerem projektu je město Kladsko. Role 
partnera projektu spočívá ve spoluúčasti na prezentaci 
daného projektu, ve výběru programů, které napomo-
hou naplnit činnost centra. V neposlední řadě se bude 
partner aktivně podílet na propagaci a prezentaci orlic-
koústeckého regionu na polské straně hranice.
Projekt „Kulturně společenské centrum česko-polského 
příhraničí“ naplňuje ideu o postupné  integraci evrop-
ského území, a to přípravou pohraničních oblastí člen-
ských států na přechod do jednotného evropského pro-
storu bez vnitřních hranic.

Sekretariát euroregionu

Kulturně společenské centrumKulturně společenské centrum
česko-polského příhraničíčesko-polského příhraničí
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Středosudetská silniceStředosudetská silnice

Jedním z návrhů pro rozvoj cestovního ruchu v Sudetech 
je vytvoření společného produktu, v jehož okolí a v pás-
mu jeho vlivu budou vznikat nové atraktivity. Integrova-
ně bude také probíhat propagace stávajících zajímavostí 
cestovního ruchu. Je to jeden z klíčových návrhů rozvoje 
cestovního ruchu a tím i hospodářského rozvoje česko-
polského příhraničního území. 
Územní studie Středosudetské silnice byla zpracována 
Vojvodskou urbanistickou kanceláří ve Vratislavi (Wro-
cław).
Ve svém předpokladu má Středosudetská silnice spojo-
vat německé Sasko s českými Jeseníky. Na vymezeném 

polském úseku, dlouhém 
357 km, jsou předpokládány 
varianty vedení trasy i úze-
mím České republiky. A to 
vyžaduje projednání s český-
mi partnery a širší propagaci 
myšlenky této turistické trasy 
v českých krajích, hraničících 
s Polskem. 
Zpracovaný dokument může 
být inspirací pro tvoření lokál-
ních programů využití území 
v pásmu Středosudetské sil-
nice pro cestovní ruch.
Jako první se do realizace 
této myšlenky zapojil kladský 
region. Okresní úřad v Klad-
sku přistoupil jako první ke 
zpracování dokumentace jak 

vedení této turistické automobilové trasy, tak i charak-
teristiky bohatství a zajímavostí v jejím pásmu. 
Největší investice, realizované u Středosudetské silnice na 
území polské části Euroregionu Glacensis, byly zahájeny 
ještě před vznikem tohoto návrhu. 
S fi nanční podporou prostředků z Programu Phare CBC 
proběhla modernizace části vojvodské silnice č. 389 na 
úseku průsmyku Polskie Wrota (silnice č. 8) – Ziele niec. 
Dolnoslezská správa vojvodských silnic pokračuje již 
s podporou prostředků INTERREG IIIA Česká republika 
– Polsko v modernizaci na úseku Zieleniec - Mostowice. 
V rámci Integrovaného operačního programu pro regio-

nální rozvoj Dolnoslezského 
vojvodství – z prostředků Ev-
ropského fondu pro regionální 
rozvoj - modernizoval Kladský 
okres další úsek Mostowice  
– Poręba a také úsek Poniatów 
– Niemojów. Díky těmto in-
vesticím, které mají svůj odraz 
na české straně hranice a spo-
jují se na společném mostě 
na nově otevřeném hraničním 
přechodu v Mostowicích – Or-
lické Záhoří, se podařilo na 
území Orlických a Bystřických 
hor vytvořit skvělé podmínky 
pro hospodářský rozvoj. Klad-
ský okres modernizoval v roce 
2002 na trase Středosudetské 
silnice úsek Lądek-Zdrój – hra-
niční přechod –Travná.

Sekretariát euroregionuProbíhající modernizace silnice na úseku Zieleniec - Mostowice.
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Propagace Správy KRNAPPropagace Správy KRNAP

a propagační fi lm na VHS a DVD nosičích. 
Veškeré materiály jsou vydány v česko-polské verzi 
a poslouží k propagaci Správy KRNAP na če-
ské i polské hranici národního parku. Získají je 
zejména místní školy jako součást ekologické 
výchovy, návštěvníci hor, turistická informační 
centra apod.

Sekretariát euroregionu

S koncem roku byl úspěšně ukončen projekt Správy Krkono-
šského národního parku, který se realizoval pod názvem 
„Propagace Správy KRNAP“. Tento projekt byl 
podpořen prostřednictvím Iniciativy Spo-
lečenství INTERREG IIIA ČR – PL. Na 
propagační kampaň získala Správa 
KRNAP z Evropského fondu re-
gionálního rozvoje celkem 
1 297 800 Kč (tj. 75 % 
celkových nákladů akce). 
Významnou roli v celém 
projektu sehrála Regional 
Development Agency Rychnov 
nad Kněžnou, pracoviště Trutnov, kte-
rá připravovala projektovou žádost a ad-

ministrativně zabezpečovala hladký průběh realizace. 
Projekt byl realizován v úzké spolupráci s polským partne-
rem Správou KPN, jejíž pracovníci se také podíleli na přípravě 
a na překladech materiálů do polštiny a na distribuci materi-
álů v polské části regionu.
V rámci projektu vydala Správa KRNAP letáky a brožu-
ry, jako jsou Návštěvní řád KRNAP, Letní sporty 
a rekreace na horách, Zimní sporty a rekreace 
na horách, Turistické hraniční přechody, 
Co jsou to zóny v KRNAP, Sněžka 
– ostrov Arktidy uprostřed Evropy, 
Laviny v Krkonoších, Krkonošská rašeli-
niště, Dědictví doby ledové, Lidová archi-
tektura v Krkonoších, Průvodce po sbírkových 
fondech KM Vrchlabí, brožurka František Kaván, 
brožurka Jan Nepomuk František hrabě Harrach, 
Průvodce po expozicích KM Paseky nad Jizerou. Mate-
riály jsou zdarma k dispozici návštěvníkům hor na infor-
mačních střediscích. Dále byl vydán multimediální CD-ROM 
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14. 2. 2007 zasedal po páté Euroregionální řídící vý-
bor (EŘV), na kterém byla vyčerpána fi nanční alokace 
pro region Glacensis. Z důvodu nevyčerpání fi nanč-
ních prostředků při vyúčtování zrealizovaných projektů 
rozhodl 5. EŘV na svém zasedání vyhlásit dodatečnou 
6. výzvu k předkládání žádostí do programu INTERREG 
IIIA Fond mikroprojektů v regionu Glacensis pro stano-
vení náhradních projektů. Konečný termín pro sběr žá-
dostí pro 6. EŘV je do 22. 6. 2007 do 12.00 hodin. Za-
sedání 6. EŘV proběhne v polovině měsíce září (přesný 
termín bude upřesněn na www.euro-glacensis.cz).
 
V 6. sběru žádostí budou zohledněny projekty v oblas-
tech ucházejících se doposud málo o dotaci.

 Jedná se zejména o projekty zaměřené na

•  životní prostředí 

•  lidské zdroje 

•  plánování a hospodářský rozvoj 

Upozorňujeme, že všechny projekty musí být ukon-
čeny (ukončena fyzická realizace, odevzdána žádost 
o platbu a odstraněny veškeré připomínky k vyúčto-
vání) nejpozději do 31. 7. 2008.

Sekretariát euroregionu

INTERREG IIIA INTERREG IIIA 
Fond mikroprojektů v regionu Glacensis
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12. prosince 2006 se v Broumově na sále Střelnice 
uskutečnila konference o otázkách regionálního roz-
voje a využití podpůrných fondů Evropské unie pod 
názvem Přeshraniční spolupráce v plánovacím období 
2007 – 2013. Konference byla uspořádána občanským 
sdružením Stěnava v rámci projektu,  jehož realizace 
získala podporu z fi nančních zdrojů EU, z programu 
INTERREG IIIA. Nad konferencí převzal osobní záštitu 
hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík.
Cílem pořadatelů bylo podat ucelenou informaci po-
tenciálním zájemcům z broumovského regionu o mož-
nostech fi nancování projektů pro rozvoj česko-polské-
ho příhraničí a vzájemnou spolupráci v letech 2007 
– 2013. 
Na úvod přivítal účastníky konference předseda sdru-
žení Stěnava Josef Marek. Na téma Broumovsko, Ná-

chodsko, Trutnovsko a rozvoj Královéhradeckého kraje 
pohovořil 1. náměstek hejtmana Helmut Dohnálek. Po 
něm vystoupil sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav 
Štefek, který představil možnosti přeshraniční spolu-
práce v regionu česko-polského příhraničí v dalším 
plánovacím období 2007 – 2013. Součástí programu 
konference byla i prezentace, představená dr. Zdeň-
kem Zálišem, k projektu ICHNOS, který je v rámci 
programu INTERREG IIIA JIH realizován Krajem Vyso-
čina. Poté účastníci konference se zájmem vyslechli 
vystoupení náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. 
Jiřího Vačkáře o možnostech využití regionálních roz-
vojových programů v návaznosti na přeshraniční spo-
lupráci. Za polskou stranu účastníky konference oslovil 
také Andrzej Marciniak, náměstek okresního úřadu 
Wałbrzych.
Odpolední program začala svým vystoupením ředitel-
ka Centra evropského projektování Ing. Klára Dostálo-
vá, která posluchače informovala o Regionálním ope-
račním programu a o možnostech jeho využití v rámci 
regionu Broumovska. Po ní doplnila podrobnosti k to-

muto programu Ing. Lenka Vašátková z NUTS II Seve-
rovýchod.
Na závěr konference vystoupili se svými příspěvky Jan 
Školník za Podnikatelský klub Broumovska, předseda 
MAS Broumovsko. Mgr. Václav Špůr a za Hospodář-
skou komoru František Molík. 
Konference navázala na obdobné akce, které uspořá-
dalo sdružení Stěnava v předchozích letech. O živém 
zájmu představitelů místní veřejné správy, podnika-
telů, zemědělců a občanů svědčí skutečnost, že na 
konferenci přišlo více než 120 účastníků, z toho téměř 
pětina z Polska. Účastníkům konference byly k dispo-
zici materiály, které doplňovaly jednotlivá vystoupení. 
Patřil k nim i komplet informačních materiálů Králové-
hradeckého kraje. Konference se setkala se zájmem 
profesionálních i amatérských novinářů a zástupců dal-
ších médií.
Občanské sdružení Stěnava (www.stenava.org) je 
dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, 
které usilují o trvale udržitelný rozvoj oblasti. Bylo za-
loženo v roce 2001. V roce 2003 a 2004 zorganizova-
lo sdružení Stěnava úspěšné konference Broumovsko 
v EU, na které vystoupili představitelé místní, krajské 
veřejné správy, ministři vlády ČR a další. Konferencí 
se zúčastnilo na dvě stě občanů Broumovska, poslanci 
za volební obvod a hosté z partnerského města Nová 
Ruda z Polska. Konference byly široce medializovány 
v místních a regionálních médiích.

Sekretariát euroregionu

Mezinárodní konference Mezinárodní konference 
o přeshraniční spolupráci v Broumově



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

ve spolupráci s Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Łukasiewicza 4, 57-300  Kłodzko, Polsko

Registrováno MKČR E 16575
Redakce pro českou část: tel.: 00420 494 531 054, e-mail: info@euro-glacensis.cz

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

Tento projekt byl spolufi nancován ze zdrojů EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Foto Euroregion Glacensis, Tomsz Gmerek (obálka), Janusz Miniatowicz (1), Ivan Ulrych (1), Miroslav Kalík (2).

Grafi cký design Miloš Kaválek. Litografi e reklamní studio Kazi. Tisk GZH s.r.o. 

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

Obec Bystrzyca Kłodzka realizovala v rámci projektu, spolufi -
nancovaného z Fondu mikroprojektů INTERREG IIIA Česká re-
publika – Polsko v Euroregionu Glacensis, novátorský projekt 
zaměřený na posílení konkurenceschopnosti sektoru cestovní-
ho ruchu a agroturistiky a prezentaci tvorby místních tvůrců. 
V důsledku pořádaných školení, přednášek, studijních zájezdů 
a publikací byly rozšířeny informace provozovatelů turistic-
kých a agroturistických objektů v oblasti zajímavostí regionu. 
Účastníci byli dále připraveni k poskytování základních turis-
tických informací návštěvníkům regionu. Logo informačního 
centra se objevilo téměř v každé části obce. V rámci projektu 
byly identifi kovány regionální kulinární (kuchařské) speciality 
a tvorba zdejšího lidového umění. Tyto zajímavosti jsou náplní 
vydané publikace „Smaki Wsi Sudeckiej” („Jak chutná sudet-
ský venkov”).

Sekretariát euroregionu

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

Nová turistická nabídka obce Bystrzyca KłodzkaNová turistická nabídka obce Bystrzyca Kłodzka

Projekty je možné předkládat průběžně. Aktuální termín pro předkládání projektů pro šesté zasedání
Euroregionálního řídícího výboru je do 22. 6. 2007 do 12 hodin.
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