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Milí čtenáři,
zpravodaj Euroregionu Glacensis
vychází od května 2006. Doposud byli
za jeho vydávání zodpovědní naši čeští
partneři. Za novou formu zpravodaje bude zodpovídat polská strana v
rámci projektu podpořeného z Fondu
mikroprojektů Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007-2013 a ze státního rozpočtu. Společně se zpracovatelem
publikace – firmou Alter Media Public Relations z Kłodzka,
známou z vydávání Panoramy Ziemi Kłodzkiej, se vynasnažíme, aby byl zpravodaj na vysoké ediční a obsahové úrovni.
Přeshraniční spolupráce v podobě Euroregionu Glacensis
začala v prosinci 1996. Seznámíme Vás s nejzajímavějšími
událostmi z jeho historie a také z dějin obou našich zemí.
Budeme Vás informovat o nejzajímavějších událostech v naší
části příhraničí, nejen těch finančně podpořených Evropskou
unií, ale také těch, které jsou výsledkem partnerských nebo
přátelských kontaktů. Novým prvkem v každém čísle bude
rozhovor s expertem na přeshraniční spolupráci. Průběžně
budeme informovat o nové formě spolupráce, jakou je
Evropské seskupení pro územní spolupráci, které chceme
společně s partnery z příhraničí v nejbližší době založit.
Za Euroregion Glacensis se vynasnažím bývat v místech,
kde se děje něco zajímavého, důkazy čehož prezentujeme na
vedlejších fotografiích.
Přeji příjemné čtení,
Radosław Pietuch
Sekretář Euroregionu Glacensis
Vedoucí dotačních programů EU
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fax. 074/ 865 91 66, biuro@eg.ng.pl
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Ve spolupráci s Euroregion Pomezí
Čech, Moravy a Kladska - Euroregion
Glacensis, Panská 1492,
51601 Rychnov nad Kněžnou,
tel./fax 00420/494/531054,
info@euro-glacensis.cz
http: www.euro-glacensis.cz
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Czesław Kręcichwost
Starosta Kudowy Zdrój, předseda Sdružení
polských obcí Euroregionu Glacensis, předseda
Rady Euroregionu; v roce 1996 jako jeden
ze spoluzakladatelů podepsal za Sdružení
obcí Kladska Rámcovou smlouvu o založení
Euroregionu Glacensis. Ve vedení euroregionu
působí nepřetržitě již 14 let. Zastupuje
euroregion v řídících a monitorovacích výborech
dotačních programů Evropské unie.

Pociťujete po 14 letech satisfakci z
toho, čeho se podařilo společně s
českými partnery a členskými samosprávami Euroregionu Glacensis
dosáhnout?
Určitě. Když jsme naplněni optimismem začínali, nebyla finanční
podpora pro česko-polskou hranici.
Bylo obtížné tvořit stabilní struktury.
Pak obě strany euroregionu bojovaly
s obnovou obcí po povodních z roku
1997 a 1998. Teprve rozhodnutí, že
nám bude svěřeno řízení sekretariátu
pro polsko-české příhraničí programu
Phare CREDO, nás muselo mobilizovat k práci. Vlastně jsi byl prvním
řádným zaměstnancem Sdružení obcí
Kladska, které bylo v té době právním
subjektem euroregionu. A pak už začal
příběh se stále většími finančními
prostředky, desítkami investičních
projektů a stovkami malých projektů.
Když jedu z Kudowy Zdrój do Kłodzka, v pruzích pro pomalá vozidla z
Lewina do Dusznik, nebo ze sedla Polskie Wrota přes Zieleniec směrem na
Międzylesie, tak si moc dobře uvědomuji, že bez nás by tyto velké silniční
investice nebyly. Ale i bez evropských
peněz spolupráce umožnila vytvořit
skvělé produkty, jako třeba pravidelné
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linky 8 autobusů, od 5:05 do 21:00
hodin mezi Náchodem a Kudowou,
cyklobusy, které jezdí o letních víkendech do Karłowa a Zielence nebo
skibusy směřující v zimě do Zielence.
Vše zajišťují naši čeští partneři.
Existují nyní nějaké překážky
pro spolupráci?
V širším aspektu vstup obou zemí do
Evropské unie a přistoupení do tzv.
schengenského prostoru vyřešilo řadu
problémů, jako ku příkladu hraniční přechody, o které jsem bojovali
více jak deset let. Dnes bojujeme o
možnost pohybovat se po příhraničí.
Finančně jsou podporovány opravy
silnic v příhraničním pásmu, ale
pak se neruší zákazy vjezdu. Zde je
příkladem silnice z Radkowa do Božanova, kde možnost jet autem končí
na státní hranici. Bariérou jsou malé
finanční prostředky na rekonstrukce a
modernizaci silnic. Náchod, Kłodzko,
Strzelin nebo Wałbrzych se ve špičce
stávají téměř více neprůjezdné než
velkoměstská střediska. Přes Českou
republiku máme dopravní spojení s
Evropou, ale cesta do Vratislavi nebo
Varšavy je úmorná. Nejnovější měření
provozu možná Varšavě výrazněji

ukážou skutečnou míru problému.
Někdy už zapomínáme na státní hranici, jednou z věcí, které nám to však
připomínají, jsou odlišné měny. Život
v příhraničí by byl zajisté snadnější s
jednou měnou, ale tento proces, jak se
zdá, potrvá ještě dlouho.
Jak se rýsuje budoucnost
Euroregionu Glacensis?
Do roku 2015 máme povinnosti
spojené s řízením Fondu mikroprojektů OPPS ČR-PR 2007-2013. Počet
„vytvářených” dokumentů a úkolů
vyplývajících ze správy programu nám
ztěžuje skutečnou spolupráci. Rozhodli jsme se hledat nové sídlo, které by
mělo být ve vlastnictví sdružení. Za
současných podmínek je čím dál tím
náročnější fungovat. Již nyní jednáme
s partnery v příhraničí o založení
Evropského seskupení pro územní
spolupráci, abychom postoupili na
vyšší úroveň spolupráce a změnili
přístup ke společným problémům.
Více o ESÚS v následujícím čísle
zpravodaje. Děkuji za rozhovor.
Hovořil Radosław Pietuch

aktuality

VÝROČÍ 10.LET ČINNOSTI

Regional
Development
Agency

U

příležitosti 10. výročí
založení společnosti
Regional Development Agency běžně
známé jako RDA
se uskutečnila ve dnech 2. - 3. září
2010 Mezinárodní konference a
následně společenské setkání pod
názvem „RDA - platforma pro rozvoj
příhraničních regionů”. Mezinárodní
česko-polská konference proběhla v
prostorách nově vybudovaného Městského divadla a společenského centra
UFFO v Trutnově a byla moderována
paní Martinou Kociánovou.
Náplní programu bylo zhodnocení
dosavadní desetileté činnosti RDA a
prezentace přeshraniční spolupráce z
různých pohledů a oblastí. Záštitu nad
celou akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc
a vícemaršálek Dolnoslezského vojvodství Stanislav Longawa. Hejtman
Lubomír Franc se také ujal úvodního
slova, kdy ocenil dosavadní spolupráci
a vyjádřil podporu dalšího rozvoje
RDA a to zejména v oblasti přeshraniční spolupráce. Zdravici pronesli
také vícemaršálek Stanislav Longawa a
další významní hosté.
Ředitel Jaroslav Štefek zrekapituloval
činnost RDA v uplynulých deseti
letech a nastínil další směr vývoje. Za

období existence bylo prostřednictvím
RDA získáno do příhraničních regionů
více jak 1,8 mld. korun na rozvojové
projekty v různých oblastech. Ředitel
zároveň představil nové logo RDA spolu s novým designem, který bude RDA
používat na všech svých materiálech.
První materiály již byly na konferenci
představeny. Radoslav Pietuch jako
zástupce partnera zhodnotil ve svém
příspěvku činnost a spolupráci Euroregionu Glacensis na obou stranách
hranice a nastínil možný vývoj přeshraničních programů po roce 2013.
V rámci konference rovněž proběhlo
mimořádné veřejné zasedání české
části Rady Euroregionu Glacensis, kde
bylo do členské základny euroregionu
přijato Město Vrchlabí. Odpolední část konference byla věnována
bloku přednášek na různé náměty.
Čeští i polští přednášející presentovali
velice zajímavá témata např. Monika
Przeniosło - Dolnoslezské Vojvodství Spolupráce - spojuje nás mnoho, Ing.
Jan Hřebačka - KRNAP - Realizované a připravované projekty Správy
Krkonošského národního parku,
Václav Laštůvka - Euroregion Těšínské
Slezsko - Těšínské Slezsko a rozvojová agentura, Jan Školník - APRB
- Spolupráce jako hybatel regionálního
rozvoje, Petr Tejkl - DSO Region

Orlické hory - Dráhy do Orlických
hor, Marek Niewiadomy - Gmina
Radków - Polsko - česká spolupráce
na příkladě strategie gminy Radków a
další. Na závěr celé konference obdrželi všichni pamětní list se společnou
fotografií všech zúčastněných.
Po ukončení konference se všichni
účastníci přesunuli do Sportovního a
rekreačního areálu BRET v nedalekém
Prkenném Dole u Žacléře, kde na
účastníky čekaly v podvečerních hodinách společné sportovní a společenské
aktivity. Proběhl fotbalový zápas
Česko proti Polsku a část zúčastněných navštívila pevnost Stachelberg,
zbudovanou jako součást systému
opevnění před počátkem 2.světové
války. Den byl zakončen neformálním setkáním, kterého se zúčastnila
také poslankyně Zdeňka Horníková.
Druhý den byl věnován společnému
turistickému pochodu na Sněžku a
Cestou Česko-polského přátelství na
Pomezní Boudy.
Toto dvoudenní setkání bylo završením dosavadní desetileté činnosti společnosti Regional Development Agency
a poděkováním za spolupráci všem
partnerům z řad státní správy i soukromého sektoru, ale také svým současným
i bývalým zaměstnancům RDA.
Euroregion Glacensis

|

5

aktuality

Euroregionální
řídící výbor
Dne 29.6.2010 proběhlo 5. zasedání
Euroregionálního řídícího výboru Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

D

ne 29. června 2010 se v areálu Bret v
Prkenném Dole konalo 5. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v
rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na
tomto výboru bylo schváleno z české strany celkem 38
projektů v celkovém objemu dotace 686.277,59 EUR.
Z polské strany bylo schváleno celkem 25 projektů
v objemu 360.932,27 EUR.
Po tomto zasedání můžeme konstatovat, že správa
FMP se dostala do své druhé poloviny. Doposud bylo
již rozděleno okolo 60% prostředků fondu. Vzhledem
k tomu, že alokace pro velké individuální projekty jsou

Česko-polské
infocentrum
v Broumově

P

rojekt Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových
hor a Broumovských stěn,
CZ.3.22/2.2.00/08.00668 vznikl jako
reakce na nutnost rozšíření turistické
nabídky v oblasti infrastruktury pro
cestovní ruch a nabídky nových a
atraktivních turistických produktů
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pro oblast Stolových hor a Broumovských stěn, které tvoří hlavní atraktivní turistickou destinaci regionů
Broumovska, Policka a Radkowska.
V průběhu roku 2009 byl zpracován
projekt ve spolupráci tří partnerů, vedoucím partnerem Městem
Broumov a partnerem Městem Police

nad Metují z české strany a polským
partnerem Gminou Radków. Projekt
je zaměřený nejen na investiční
aktivity, infocentrum v Broumově a
infrastrukturu v Radkowě, ale jeho
součástí jsou i aktivity směřující
na propagaci regionů Broumovska,
Policka a Radkowska, kterými jsou

aktuality

převážně vyčerpány, tak FMP
zůstává hlavním nástrojem pro
financování projektů přeshraniční
spolupráce v následném období
do roku 2013. Z tohoto důvodu
bylo také přijato opatření zajišťující průběžné čerpání fondu
až do poloviny roku 2013, a to
rozdělením stávající alokace na
jednotlivé zbývající roky. Dochází
tak k tomu, že ne všechny mikro-projekty budou uspokojeny.
Například na české straně se

Stolovohorský jarmark, výstava
fotografií, hudební festival I. Reimanna a další kulturně společenské akce. Projekt získal finanční
podporu z Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – PR
2007-2013, z prostředků určených
na podporu rozvoje cestovního
ruchu a na podzim roku 2009
byly všemi partnery postupně
zahájeny naplánované akce a
aktivity.
Hlavním cílem projektu pro
potřeby podpory rozvoje v
turistického ruchu pro oblast
Broumovska je vybudování nového Česko-polského informačního
centra v Broumově. Česko-polské
infocentrum bude vybudováno
rekonstrukcí prostor v budově
bývalého kina na Velkém náměstí
namísto nynější prodejny elektro.
Spolu s vybudováním nového

bude rozdělovat na následných
EŘV alokace 457.000 EUR plus
případné úspory již ukončených
mikroprojektů. V pátém kole
sběru na české straně neuspěla
až jedna třetina předložených
projektů. Jednalo se převážně
o individuální projekty, které
mohou dle pravidel dostat méně
bodů než společné. Následující
sběr projektových žádosti pro
6. zasedání EŘV je stanoven do
27.10.2010 do 12.00 hodin.

infocentra budou zrekonstruovány i prostory bývalého kina
na víceúčelový konferenční
sál. V konferenčním sále bude
zhotovena nová sedadlová úprava
pro cca 300 účastníků. Dále bude
v prostorách sálu zřízeno malé
pódium s osvětlovací technikou
pro pořádání různých představení,
koncertů a dalších kulturních programů. Součástí rekonstrukce sálu
je dodávka nového ozvučení a také
nové promítací techniky. Současně
bude vytvořeno potřebné zázemí
pro provoz infocentra a konferenčního sálu. Vlastní dokončení
stavebních prací je plánováno
na konec října 2010. Celkové
náklady jsou plánovány ve výši
přibližně 40 mil. Kč včetně DPH.
Spoluúčast města na realizaci
projektu se pohybuje ve výši cca 4
mil. Kč, což činí 90% z celkových
uznatelných nákladů.

PRVNÍ
INFORMAČNÍ
CENTRUM VE
STRZELINSKÉM
REGIONU

V rámci projektu
PL.3.22/3.3.02/08.00838 „Úprava
a využití polsko-české cyklistické
trasy Strzelinských vrchů”, se Obec
Strzelin rozhodla, že zkvalitní služby
poskytované turistům. Dne 21.
května 2010 bylo zprovozněno první
informační centrum ve Strzelinském
regionu. Středisko sídlí v centru
města na ul. Rybna čp. 2 a poskytuje
informace o turistických zajímavostech. Návštěvníci zde mohou obdržet
propagační materiály, jako jsou mapy
nebo prospekty. V patře byla zřízena
galerie. V rámci první fotografické
výstavy probíhala prezentace Strzelina
a Trutnova.

Euroregion Glacensis
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Regionální kongres

Z

asedání Regionálního
kongresu sdružení
Euroregion Glacensis,
jako nejvyššího orgánu
sdružení, proběhlo
v pátek 21.května 2010 v prostorách
auly Základní školy v Rokytnici v
Orlických horách.
V rámci kongresu proběhla nejprve
přednáška lektora MZe Ing. Milana
Rozkošného na téma „Kořenové
čistírny odpadních vod s přihlédnutím k ČOV Hostětín“. Přednášku
zabezpečoval euroregion ve spolupráci s Celostátní cítí pro venkov.
Na samotném zasedání kongresu,
který řídil předseda Jiří Čepelka
přednesl sekretář sdružení pan Jaroslav Štefek zprávu o činnosti sdružení
za uplynulé období. Projednáno bylo
také hospodaření za rok 2009. Součástí podávaných informací byl také
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Dne 21.5.2010 se konal v Rokytnici
v Orlických horách Regionální
kongres členů Euroregionu Glacensis

návrh a schválení rozpočtu sdružení
na rok 2010.
Podstatná část projevu pana sekretáře byla věnována plánu činností
a realizovaným projektům sdružení
v roce 2010. Mezi ně patří projekt
vydání publikace „Historické památky
Euroregionu Glacensis“, který se
nachází ve fázi korektur zpracovaných hlavních témat z jednotlivých
regionů a návrhů ilustrací historických osobností. Velmi významným
projektem letošního roku je „Zlepšení
komunikačních dovedností pracovníků institucí na území EURG“.
Jedná se o výuku polského jazyka.
Intenzivní týdenní kurzy polštiny
se budou konat jednou měsíčně od
září do listopadu 2010. Již tradiční
projekt „Cyklobusy Orlických hor
2010“ bude odstartován v sobotu
29.5.2010 prvním výjezdem cyklo-

busů na trasách do Orlických hor.
V rámci projektu „Společné setkání
členů EURG v roce 2009 – Vzájemná výměna zkušeností“ již proběhlo
setkání česko-polské členské základny
sdružení spolu se zástupci Euroregionu Bílé Karpaty na podzim roku 2009
v Buchlovicích. Další společné setkání
zástupců české a polské části Rady
sdružení se zástupci Euroregionu
Nisa se uskutečnilo v měsíci červnu
v polském městě Karpacz.
Euroregion Glacensis má také nové
členy. Jedná se o obce Žďár nad
Metují, Libchavy a Sopotnice.
Tečkou a zpestřením celého zasedání
byla gratulace p. Petru Hudouskovi,
starostovi Rokytnice v Orlických
horách, k jeho významnému životnímu jubileu. Tímto se přidáváme s přáním zdraví a štěstí ke gratulantům.

aktuality

Společně oslavíme významné dny

J

iž delší dobu se představitelé
obce Libchavy, která leží v podhůří Orlických hor nedaleko
hranic s Polskem, zabývali
myšlenkou navázání spolupráce
s obcí na polské straně. Počátkem
letošního roku se podařilo úspěšně
tuto myšlenku zrealizovat. Byly
navázány kontakty s polským městem
Strzelin a oba partneři při jednáních
dospěli ke shodě zpracovat první společný projekt, který nazvali „Společně
oslavíme významné dny.“
Náplní projektu obce Libchavy byla
dvoudenní slavnost 650 let od první
zmínky o obci, která se uskutečnila ve dnech 5. a 6. června. Polský
partner měl možnost se seznámit
s historií i současností obce a jejími
tradicemi. Oslava byla slavnostně
zahájena v sobotu, 5. června v 9.30
hod. pochodem 3 průvodů do centra
obce – k místnímu kostelu a farské
zahradě. V čele průvodů šli chlapci

a dívky v libchavských krojích. Po
příchodu na farskou zahradu pronesli
své slavnostní projevy paní starostka
z Libchav a pan starosta z partnerského města Strzelin. Jako symbol
vzniku nového přátelství a spolupráce zasadili starostové pamětní
stromy. Následovala slavnostní mše
v místním kostele a žehnání praporů
obce a hasičů.
V odpoledních hodinách pokračoval bohatý společenský program
v areálu oslav. Na podiu předvedlo
své umění několik souborů včetně
dětí z místní základní a mateřské
školy. Účastníci tak měli možnost si
vyslechnout hudbu různých žánrů,
shlédnout vystoupení mažoretek
či divadelně-šermířské vystoupení. Dlouholetou tradici má v obci
činnost dobrovolných hasičů. Při
slavnosti bylo několik z nich oceněno za příkladnou práci. Po převzetí
těchto ocenění následovala praktická

ukázka zásahu hasičů. Pro nejmenší
účastníky oslav byl připraven dětský
program, při kterém mohly předvést
svoje schopnosti a dovednosti.
Mnozí z nich využili možnost i
projížďky na koních.
Druhý den oslav byl sportovnějšího rázu. Program byl zahájen členy
místního fotbalového klubu, který
v obci vykonává svoji činnost již 40
let. Své fotbalové umění v rámci oslav
předvedli ti nejmenší – děti z fotbalové školky. Následovaly westernové
ukázky Ranche „C“ a program oslav
byl zakončen vystoupením místní
hudební skupiny.
V rámci dvoudenních oslav mohli
zájemci shlédnout v prostorách místní základní školy výstavu o historii a
současnosti obce Libchavy, spolkové
činnosti obce a jedna část výstavy
byla věnována partnerskému městu
Strzelin.
Euroregion Glacensis
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Vzájemná výměna
zkušeností - NISA

Sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis
a Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis naplňuje ideu přeshraniční
spolupráce mezi Českem a Polskem. Hlavním cílem Euroregionu Glacensis
je překonávání bariér a nerovností přesahujících státní hranice. K tomu se
bezprostředně váže i potřeba vzájemné výměny zkušeností s přeshraniční
spoluprací jak na česko-polské, tak polsko-české hranici.

V

rámci projektu
z fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis „Vzájemná výměna zkušeností“, r.č.
CZ.3.22/3.3.02/09.01304 proběhla
dvě setkání partnerů z Česka a Polska. Na podzim roku 2009 proběhla
třídenní studijní cesta do česko-slovenského Euroregionu Bílé Karpaty,
která byla určena pro všechny členy
euroregionu. Ve dnech 8-9.června
2010 se realizovalo tentokrát na polské straně hranice pracovní setkání,
které se konalo ve městě Karpacz

10

|

Euroregion Glacensis

v Euroregionu Nisa. Tato dvoudenní
akce byla určena pro členy Rady
Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa. Hlavním účelem setkání
byla diskuse a vzájemná výměna
zkušeností se záměrem založení nové
právní formy pro přeshraniční spolupráci tzv. Evropského seskupení pro
územní spolupráci ESÚS/ EGTC,
které by do budoucna mohlo na obě
strany česko-polské hranice přinést
další rozvoj společných aktivit v nejrůznějších oblastech společensko-hospodářského života v pohraničí a
usnadnit a podporovat přeshraniční

a mezinárodní spolupráci.
Účastníci měli bezprostřední možnost komunikovat v češtině i polštině, čímž došlo k dalšímu hlubšímu
seznámení s jazykem partnera. Při
obou setkáních byla navázána nová
partnerství a kontakty, kteréžto do
budoucna přinesou další možnou
spolupráci na nových projektech a
záměrech. Zároveň došlo k prohloubení vazeb mezi samosprávami na
dotčených stranách hranice, zhodnocení zkušeností, propagaci dobré
praxe a podpoře dalšího stupně ve
vývoji přeshraniční spolupráce.

aktuality

Noví partneři spolupráce

S

družení obcí Kladska (Stowarzyszenie Gmin Ziemi
Kłodzkiej) ve spolupráci s
obcemi Orlických hor na
české straně realizovalo v
průběhu posledních let řadu přeshraničních iniciativ. V okamžiku spojení
několika organizací z území Orlických
hor a Podorlicka v jeden subjekt,
zaměřený na propagaci, cestovní ruch
a destinační management, se nově
zřízená organizace stala přirozeným
partnerem pro společné aktivity.
Organizace Orlické hory a Podorlicko,
protože právě o ní hovoříme, vznikla
sice teprve 21. dubna 2009, ale velice
rychle se zapojila do přeshraničních
aktivit, jejichž výsledkem jsou dva
projekty realizované společně se
Sdružením obcí Kladska, finančně
podpořené v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika
2007-2013.
První projekt byl výsledkem
prvního kontaktu. Naší čeští partneři již připravili projekt

CZ.3.22/3.3.02/09.01388 – Marketingová strategie cestovního
ruchu Orlických a Bystřických hor
/ Marketingowa strategia ruchu
turystycznego Gór Orlickich i
Bystrzyckich. Navrhli jsme rozšíření území spolupráce na celé
Kladsko, což jsme zohlednili v
polském partnerském projektu
PL.3.22/2.2.00/09.01455 Strategia
marketingowa Ziemi Kłodzkiej i Gór
Orlickich / Marketingová strategie
Kladska a Orlických hor. Plánujeme
do něj začlenit i společné prvky, jako
je například SWOT analýza pro celé
území, společné strategické prvky
pro obě části příhraničí a společné
propagační aktivity na našich trzích.
Hlavním předpokladem bude model
povzbuzení vnitřních turistických
migrací, protože v tomto vidíme
velkou šanci pro budoucí rozvoj.
Kromě toho polská strana vypracuje
jednotnou vizualizaci propagačních aktivit Kladska, což již naší
čeští partneři absolvovali. Projekt
je v realizaci, konají se workshopy s
účastí zástupců samospráv a expertů.

O výsledcích projektu Vás budeme
informovat za půl roku.
Následkem prvního projektu
byla společná příprava projektu
PL.3.22/2.2.00/09.01579 Wspólna
promocja Ziemi Kłodzkiej, Gór Orlickich i Podorlicka/Společná propagace
Kladska, Orlických hor a Podorlicka.
Realizace projektu teprve začíná. Získaná dotace ve výši 340 396,61 EUR
umožní realizaci mnoha propagačních
aktivit, než vznikne společná strategie.
Projekt předpokládá společnou propagační publikaci, společný informační
časopis, propagační film a reklamní
spoty, společnou propagaci na veletrzích a propagační kampaně cyklistických a lyžařských tras a zimních atrakcí
v příhraničí. Doufáme, že výsledky zvýší počet návštěvníků v našem regionu.
Realizace potrvá do srpna 2012 a
budeme Vás průběžně informovat o
jejím průběhu.
Webové stránky partnerů projektu:
www.dsohp.cz
www.ziemia.klodzka.pl
Euroregion Glacensis
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Nové propagační produkty

S

družení polských obcí
Euroregionu Glacensis po dobu minulého
roku realizovalo projekt
PL.3.22/2.2.00/09.01174
„Propagace Euroregionu Glacensis”,
zaměřený na propagaci systému téměř
1600 km značených cyklotras, který
byl vytvořen společně se sdružením
obcí Kladska. Obě sdružení včetně
členských samospráv zdokonalují tento
systém díky postupně získávaným
finančním prostředkům.
Pro účely cykloturistiky vzniklo v
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rámci projektu 7 cyklistických map:
Ziemia Kłodzka (Kladsko), Ziemia
Wałbrzyska (Wałbrzyský region),
pahorkatina Wzgórza Strzelińskie a
okolí, Masiv Králického Sněžníku,
včetně Bialských a Rychlebských hor,
Soví a Bardzké hory, Stolové hory a
také Bystřické a Orlické hory. Mapy
v počtu 21 tisíc výtisků poputují do
informačních center. Jejich distribuce
bude probíhat i na propagačních a
veletržních akcích. Systém informačních tabulí o cyklotrasách byl doplněn
dalšími 16 kusy umístěnými v Sovích

horách, ve Wałbrzyském regionu a
ve vesnici Biały Kościół u Strzelina.
Všechny produkty jsou v polštině a
češtině, včetně aktualizované mapy
zajímavostí a webové mapy euroregionu. V rámci projektu byly do češtiny
a angličtiny přeloženy i informace o
euroregionu, které budou zveřejněny
na webových stránkách. Kdežto pro
zpravodaj jsme s cílem podrobnějšího seznámení čtenářů zpracovali
dějiny Polska a Česka, které budeme
v jednotlivých dílech zveřejňovat v
následujících číslech zpravodaje.

aktuality

Zrekultivovaná
skládka
v obci Olešnice
v Orlických horách

D

ne 21.5.2010 se konal
v Rokytnici v Orlických
horách Regionální kongres
členů Euroregionu Glacensis
Zasedání Regionálního kongresu
sdružení Euroregion Glacensis, jako
nejvyššího orgánu sdružení, proběhlo
v pátek 21.května 2010 v prostorách
auly Základní školy v Rokytnici v
Orlických horách.
V rámci kongresu proběhla nejprve
přednáška lektora MZe Ing. Milana
Rozkošného na téma „Kořenové
čistírny odpadních vod s přihlédnutím k ČOV Hostětín“. Přednášku
zabezpečoval euroregion ve spolupráci
s Celostátní cítí pro venkov.
Na samotném zasedání kongresu,
který řídil předseda Jiří Čepelka
přednesl sekretář sdružení pan Jaroslav
Štefek zprávu o činnosti sdružení za
uplynulé období. Projednáno bylo

také hospodaření za rok 2009. Součástí podávaných informací byl také
návrh a schválení rozpočtu sdružení
na rok 2010.
Podstatná část projevu pana sekretáře
byla věnována plánu činností a realizovaným projektům sdružení v roce
2010. Mezi ně patří projekt vydání
publikace „Historické památky
Euroregionu Glacensis“, který se
nachází ve fázi korektur zpracovaných hlavních témat z jednotlivých
regionů a návrhů ilustrací historických osobností. Velmi významným
projektem letošního roku je „Zlepšení komunikačních dovedností pracovníků institucí na území EURG“.
Jedná se o výuku polského jazyka.
Intenzivní týdenní kurzy polštiny
se budou konat jednou měsíčně od
září do listopadu 2010. Již tradiční
projekt „Cyklobusy Orlických hor
2010“ bude odstartován v sobotu

29.5.2010 prvním výjezdem cyklobusů na trasách do Orlických hor.
V rámci projektu „Společné setkání
členů EURG v roce 2009 – Vzájemná výměna zkušeností“ již proběhlo
setkání česko-polské členské základny
sdružení spolu se zástupci Euroregionu Bílé Karpaty na podzim roku
2009 v Buchlovicích. Další společné
setkání zástupců české a polské části
Rady sdružení se zástupci Euroregionu Nisa se uskutečnilo v měsíci
červnu v polském městě Karpacz.
Euroregion Glacensis má také nové
členy. Jedná se o obce Žďár nad Metují, Libchavy a Sopotnice.
Tečkou a zpestřením celého zasedání
byla gratulace p. Petru Hudouskovi,
starostovi Rokytnice v Orlických
horách, k jeho významnému životnímu jubileu. Tímto se přidáváme s přáním zdraví a štěstí ke gratulantům.
Euroregion Glacensis
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ROZHLEDNY
A VYHLÍDKOVÁ

MÍSTA

K

Euroregionální produkt?

dyž putujeme
po horách,
často bývá
na konci
výletu důležitá
atrakce, něco,
co je cílovým
místem. Organizátoři cestovního
ruchu na našem území spolupráce, spolky Kłodzkie Towarzystwo
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Górskie GGV, Złotostockie
Towarzystwo Górskie, Towarzystwo
Sowiogórskie a další organizace, již
na přelomu 19. a 20. století vytvářeli impozantní nabídku v oblasti
horských chat a rozhleden. Dodnes
se dochovalo jen málo z nich: na
Velké Sově, na Chełmci, na Hoře
Všech Svatých nebo, přes mnohaleté úsilí vyvíjené mnoha kruhy z

Nowé Rudy, nedostupná rozhledna
na Hoře Svaté Anny v Nowé Rudě.
Zůstaly ještě zříceniny rozhleden
na Włodzické hoře západně od
Ludwikowic, na vrcholu Grodziszcze v okolí Bożkowa a na Ovčí hoře u
Kłodzka. Rozhledny existovaly i na
Ostré hoře v Bardzkých horách, na
zámku Karpień z r. 1885 (zbořena
roku 1899), na Łomnické Równi

aktuality
ková trasa po vrcholech příhraničí”
postavila na vrcholu Velkého Javorníku vyhlídkovou plošinu, což významně zlepšilo možnosti obdivování krajiny. Horní patro plošiny se nachází
ve výšce cca 7 metrů. Vzniklá trasa
vede k rozhledně na Borůvkové, kde
bylo v rámci partnerského projektu
postaveno odpočinkové místo.
V rámci mikroprojektu
PL.3.22/3.3.02/08.00838
„Úprava polsko-české cyklotrasy
Strzelinských vrchů”, obec
Strzelin adaptovala gościęcický
vodojem na rozhlednu.
Byť má stavba necelých 9 metrů,
naskýtá se z ní široký výhled
na okolní krajinu.
Poblíž byly vytvořeny místa
s možností táboření. Objekt
byl slavnostně otevřen
20. května 2010.

Nejvyšší objekt vznikl v rámci
projektu PL.3.22/3.3.02/08.00268
„Výstavba vyhlídkové a protipožární
věže na Klepém”. Obec Międzylesie za účelem zatraktivnění tohoto
výjimečného hraničního vrcholu, z
jehož svahů stékají vody do tří moří:
Baltského, Severního a Černého,
postavila rozhlednu vysokou 25
metrů. Objekt byl slavnostně
otevřen 8. května 2010. Přes
deštivé počasí tento den dorazilo na
vrchol přibližně 200 lidí. Hosty na
slavnosti byli kněz Adam Bałabuch,
pomocný biskup svídnické diecéze
a poslankyně Monika Wielichowska.
Po rozhlednách je velká poptávka,
na což poukazuje počet iniciativ.
Myslím si, že účinně doháníme
naše české partnery, kteří mají
v této oblasti mnohem lepší
infrastrukturu.

z r. 1896 (zničena roku 1899),
na Ovčí hoře z r. 1909 (zničena
roku 1909), na Suchoni z r. 1885
(neexistuje). Ze seznamu bývalých
staveb rekonstruovali naši čeští
partneři rozhlednu na Borůvkové
(u sedla Przełęcz Lądecka). Spolky
Towarzystwo Miłośników Gorzanowa a Towarzystwo Miłośników
Krosnowic iniciovaly obnovu
rozhledny na Wapniarce u Żelazna,
obec Bardo obnovila vyhlídkové
místo – Piękny Widok. Na Velkém
Stožci v Kamenných horách postavila obec Mieroszów dřevěnou vyhlídku. Plánuje se výstavba rozhledny
na nejvyšším místě Bystřických
hor – Jagodné a na vrchu Marie v
Polanici Zdrój. Neúspěšné jsou již
několik let vyvíjené snahy o obnovu
rozhleden na Králickém Sněžníku a
na Vrchmezí.
Díky aktivitám našich členů se na
mapě rozhleden objevily tři nové
objekty, finančně podpořené z Fondu mikroprojektů.
Obec Złoty Stok v rámci projektu
PL.3.22/3.3.02/08.00744 „VyhlídEuroregion Glacensis
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SPOLUPRÁCE OBLASTI

Broumovsko a Mieroszowsko

V

ybavení a úprava
cyklostezek a lyžařských
tras v příhraniční
oblasti Broumovska
a Mieroszowska je
další projekt, realizovaný společně
obcí Mieroszów a městem Meziměstí v rámci Fondu mikroprojektů
Operačního programu přeshraniční
spolupráce 2007 – 2013 Česká
republika – Polská republika v Euroregionu Glacensis.
Hlavním cílem projektu byla
podpora rozvoje společensko-hospodářského potenciálu česko-polského
příhraničního území vytvořením
atraktivní nabídky cestovního ruchu.
Realizace hlavního cíle předpokládala posílení konkurenceschopnosti,
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atraktivity a příhraniční soudržnosti
a zlepšení kvality života obyvatel
a zmírňování následků periferní lokalizace území nacházejících se v Broumovsko-Mieroszowském příhraničí.
Projekt předpokládal realizaci aktivit
zaměřených na turistické vybavení a
úpravu lyžařských tratí (běžeckých) a
cyklostezek a propagaci takto vzniklého produktu cestovního ruchu.

2. Vydání turistického prospektu s
mapou lyžařských a cyklistických tras
ve 3 jazykových mutacích.
3. Označení stávajících 25 km lyžařských běžeckých tratí.

Projekt zahrnoval následující
aktivity:

4. Rozmístění informačních tabulí s
mapou lyžařských a cyklistických tras
a popisy tras a nejzajímavějších míst.
Projekt byl zaměřený na turisty a místní obyvatele česko-polského příhraničí
se zvláštním zřetelem na milovníky
sportu a volnočasových aktivit.

1. Nákup sněžného skútru včetně
příslušenství k údržbě lyžařských
běžeckých tratí (nákladní a osobní
sáně, zařízení k úpravě lyžařských stop
a přívěs k přepravování).

Celkový rozpočet projektu činil 25
926,48 EUR. 95% celkové částky
bylo uhrazeno z Evropského fondu
pro regionální rozvoj a ze státního
rozpočtu.

aktuality

Partneři spolupráce

Mieroszów a Meziměstí

K

ončí realizace jedné
z největších investic
posledních let v obci
Mieroszów. Projekt
„Rozvoj rekreační
a turistické infrastruktury v příhraniční oblasti Broumovska a
Mieroszowska - I. etapa” je akcí
realizovanou v partnerství s městem
Meziměstí.
Investice je spolufinancovaná
Evropskou unií v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika
2007-2013. Rozpočet polské části
projektu činí téměř 2 000 000 EUR.
Dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj bude činit 85%
způsobilých výdajů. Dle harmonogramu se ukončení realizace
investice na polské straně plánuje v
2. pololetí 2010.
Cílem projektu je vytvoření společné
zajímavé turistické nabídky v česko-polském příhraničí. Jeho realizace
bude mít vliv na zvýšení atraktivity
regionu a zlepšení celkové socio-eko-

nomické situace.
Polská část projektu spočívá ve
výstavbě moderního rekreačně turistického areálu, kde bude hala pro
sportovní a zábavní akce, 3 hřiště a
dráha pro skok do dálky.
Kromě typicky sportovního určení
bude areál vhodný i pro různé kulturní a společenské akce.
V hale o velikosti 37 x 19 m budou
skládací teleskopické tribuny se 3
řadami a 200 místy. Část pro sportovce tvoří tělocvična, místnost pro
trenéry včetně sociálního zázemí,
sklady a dva bloky šaten. Jedna
místnost bude určená pro fitness. V
divácké části bude vstupní hala se
šatnou, sociální zázemí a přístupové
části k tribunám.
V objektu bude sídlit i centrum
přeshraniční spolupráce včetně
informačního centra. Toto středisko bude typickým informačním
centrem a bude se zabývat i animací
a koordinací akcí propagujících polsko-českou spolupráci. Budova bude
mít plně bezbariérový přístup.

Ve vnější části areálu se budou
nacházet dráhy pro skok daleký
s umělým povrchem a tři hřiště s
následujícími parametry:
44 x 28 m – multifunkční hřiště s
povrchem z umělé trávy
26 x 14 m – multifunkční hřiště s
umělým polyuretanovým povrchem
24 x 11 m - volejbalové hřiště nebo
tenisový kurt s umělým povrchem
typu SP
Český partner na své straně naplánoval komplexní modernizaci a
stavební rozšíření bazénů a úpravu
prostor nacházejících se v přímé
blízkosti koupaliště v Meziměstí. V
rámci projektu budou mj. namontována nová bazénová tělesa, skluzavky, vzniknou hospodářské prostory,
sociální zázemí a šatny, hřiště pro
minigolf, malá sportovní infrastruktura a parkoviště.
Celkový rozpočet projektu s investicemi na obou stranách hranice činí
přes 5 000 000 EUR.
Euroregion Glacensis
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E

uroregion Glacensis patří k šestnácti
euroregionům,
které působí na
hranicích Polska
a je jedním z pěti
v česko-polském
příhraničí. Přeshraniční spolupráce
v regionu Středních a Východních
Sudet má dlouhodobou tradici.
Významné impulzy spolupráce se
objevily na přelomu 80. a 90. let ve
vazbě na demokratické proměny,
ke kterým v této době docházelo v
Polsku a České republice. Potvrzením těchto změn bylo mj. navázání
přátelské spolupráce mezi samosprávami příhraničních měst a obcí
a iniciativa Nakladatelství Kłodzka
a Polsko-česko-slovenské solidarity
publikovat (od r. 1989) přeshraniční
měsíčník „Ziemia Kłodzka - Od
Kladského pomezí - Glatzer Bergland” a také každoroční pořádání
(od r. 1990) Polsko-českých dnů
křesťanské kultury.

18

|

Euroregion Glacensis

Konference, která zahájila stálou
přeshraniční spolupráci, se konala 17.18. května 1991 v Náchodě za účastí
přibližně 150 zástupců polské a české
příhraniční veřejnosti.
Dne 18. září 1992 21 zástupců
místních společností z wałbrzyského a
opolského vojvodství a severovýchodních Čech podepsalo ve Wałbrzychu
smlouvu „Dohoda o přeshraniční
vzájemné spolupráci a vzniku Přeshraničního svazu měst a obcí Česká
republika – Polsko”. Hlavním cílem
uzavřené dohody byla koordinace snah
vyvíjených pro hospodářský, kulturní a
sociální rozvoj a společné řešení ekologických problémů v příhraniční oblasti.
Obdobný přístup a snahu o přeshraniční spolupráci bylo možné sledovat
v letech 1993-1994 v „jádrové” části
sudetského regionu. Spolupráce obcí z
česko-polského příhraničí Kladského
pomezí se proměnila v součinnost v
rámci Stálého regionu polsko-české

spolupráce, který byl formálně zřízen
na pracovní konferenci v Nowé Rudě
29. března 1994.
Do roku 1994 zástupci místních
samospráv zdůrazňovali svůj odlišný
přístup, než jaký je v typických procesech „euroregionalizace” přeshraniční
spolupráce, která měla, dle jejich
názoru, spočívat ve specifikaci oblastí
a forem příhraniční spolupráce se současným stanovením jejich realizátorů
a lhůt pro realizaci, a to bez zbytečné
institucionalizace nebo vytváření
struktur euroregionu.
Od roku 1994 se v samosprávných
kruzích české a polské strany změnily
názory na formu spolupráce a začala se
zvažovat potřeba založení euroregionu s
názvem „Glacensis“. Navrhovaný název
má historický původ a je odvozen od
středověkého latinského pojmenování
Kladského pomezí. Byl zvolen jako ten
příslušný pro budoucí přeshraniční svaz
samosprávných celků.

dějiny
Dne 9. února 1994 vzniklo Sdružení obcí Kladského
pomezí (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej), které
začalo podporovat myšlenku územního samosprávného
celku týkající se příhraniční spolupráce a zdůrazňovat
obdobné hospodářské problémy obcí, a uplatňovat
myšlenku prosazování společných zájmů zakladatelů
sdružení, to znamená místních samospráv.
Dne 30. května 1994 se zastupitelstvo Wałbrzyského
vojvodství usneslo na zahájení procedury k založení
Euroregionu Glacensis.
Dne 16. ledna 1996 sedm českých starostů (z Náchoda,
Rychnova, Šumperku, Ústí nad Orlicí, Trutnova, Orlického Záhoří a Police nad Metují) a primátor Hradce
Králové podepsali v Rychnově nad Kněžnou smlouvu o
založení Regionálního sdružení příhraniční spolupráce
Čech, Moravy a Kladska, které od 9. března 1998 působí jako sdružení měst a obcí „Euroregion Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis”.
Dne 5. prosince 1996 byla v Hradci Králové podepsána Rámcová smlouva mezi sdružením Stowarzyszenie
Gmin Ziemi Kłodzkiej a Regionálním sdružením
příhraniční spolupráce Čech, Moravy a Kladska o
založení euroregionu s názvem Euroregion Pomezí
Čech, Moravy a Kladska – „Euroregion Glacensis”.
Dne 17. března 2000 v Długopole Dolne z iniciativy
Sdružení obcí Kladského pomezí (Stowarzyszenia
Gmin Ziemi Kłodzkiej) vzniklo Sdružení polských
obcí Euroregionu Glacensis (Stowarzyszenie Gmin
Polskich Euroregionu Glacensis), registrované
Oblastním soudem ve Świdnici jako nový polský
partner v euroregionu. Vznik nového sdružení
vycházel z nutnosti vzájemného přizpůsobení euroregionálních struktur na obou stranách hranice (byla
zřízena organizace, která svou činnost zaměřila pouze
na příhraniční spolupráci). Současně se stalo možné
otevření Euroregionu Glacensis pro obce, které vyjádřily zájem o přistoupení k polsko-české příhraniční
spolupráci. Tato změna byla dána i nutností vytvoření přehledné struktury pro Fond malých projektů
Programu Phare CBC na polské straně euroregionu.

Rozloha Euroregionu činí přibližně
4853 km2, žije zde přes 1,08 mil. obyvatel.
Sídlem euroregionu je Rychnov nad Kněžnou
na české a Kłodzko na polské straně.

Euroregion Glacensis
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Polsko – české
v průběhu dějin

O

sudy českého a
polského státu
se v průběhu
dějin vzájemně
proplétaly a
jsou propleteny
dodnes. Vyplývá to především z geografické polohy obou států, jež byly a
jsou nejbližšími sousedy. V minulých
dobách spolu Polsko a Čechy nejen
uzavíraly aliance, ale také válčily. Již
Měšek I. (960-992) uzavřel v roce
965 spojenectví s Boleslavem, vzal si
za ženu českou kněžnu Doubravku a
přijal křest. Je zřejmé, že polsko-čes-
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ké vztahy byly z počátku panování
Měška I. dobré. Avšak po smrti
Doubravky Měšek zabral v roce 990
Čechům Slezsko. Hranice svého státu
rozšířil o Malopolsko, s Krakovem a
Sandoměří.
V období vlády Boleslava Chrabrého
(992-1025) projížděl polským územím pražský biskup Vojtěch, který
byl vyhnán z Čech. Vojtěchova mise,
mající za cíl christianizaci Prusů,
skončila v roce 997 tragédií. Biskup
zahynul mučednickou smrtí. Boleslav
Chrabrý vykoupil jeho tělo a nechal

ho uložit v hnězdenském kostele.
Poté, co papež Silvestr II. prohlásil v
roce 999 Vojtěcha za svatého, začali
k jeho hrobu v piastovském sídle
přicházet poutníci. Hnězdno proslulo jako místo věčného odpočinku
významného mučedníka. Papež a
císař nemohli odmítnout žádost
Boleslava Chrabrého, aby zde bylo
na počest sv. Vojtěcha založeno arcibiskupství. Tímto způsobem získalo
Polsko v Hnězdně vlastní církevní
metropoli, kromě toho byla také
založena biskupství v hlavních sídlech
země: v Krakově, Vratislavi a Kolobr-

dějiny
zegu. Od roku 1002 ovládl Boleslav
slovanská území, která byla dosud
německým lénem. Obsadil Lužici,
Milsko, Míšeň a v r. 1003 Čechy,
Moravu, Slovensko, kde vládl do
roku 1004. Jindřich II. požadoval od
Boleslava Chrabrého složení holdu,
který jej však odmítl složit, což se
stalo příčinou první polsko-německé
války. Češi během všech tří válek
podporovali císařské vojsko.
V době panování Měška II. (10251034) však zpustošil Polsko český
kníže Břetislav (1039), odvezl relikvii
sv. Vojtěcha a připojil Slezsko k
Čechám. K Polsku Slezsko opět přiřadil Kazimír Obnovitel (1016-l058).
V roce 1050 po vyčerpání mírových
prostředků Kazimír silou dobývá
Slezsko. Tuto skutečnost posvětil v
roce 1054 na sjezdu v Kvedlinburgu císař Jindřich III. Polský vládce
se zavázal platit Čechům tribut ze
Slezska. Kvůli zpustošení Velkopolska
a Slezska nechal Kazimír přemístit
hlavní sídlo z Hnězdna do Krakova.
Boleslav Smělý (1058-1079) přestal
platit Čechám tribut za Slezsko, svedl
s jejich panovníky řadu válek a vměšoval se do vnitřních záležitostí. Boleslav se snažil o to, aby na uherském
a českém trůnu zasedli jeho spojenci.
Kníže Vratislav, který vládl v Čechách
a na Moravě, se oženil se Svatavou –
sestrou Boleslava Hermana. V letech
1068-71 mezi těmito státy docházelo
k nepokojům. Polsko-český konflikt
se pokouší zahnat Jindřich IV. na
setkání v Míšni. V roce 1072 udeřil
Boleslav Smělý na Čechy znovu.
V odvetě vyhlašuje Jindřich IV.
výpravu proti Polsku, která se naštěstí
neuskuteční. Nástupcem Boleslava
I. Smělého se stal jeho mladší bratr
Vladislav I.Herman (1079-1102).
Nenechal se korunovat a ve vztazích
s Čechami zachovával poslušnost. Po
nástupu k moci Herman zcela změnil
politiku Polska. Přešel do císařského
tábora, s Čechy navázal dobré vztahy,
které byly navíc posíleny manželstvím s českou kněžnou Juditou.
Obnovil rovněž placení tributu ze
Slezska. Nedůvěra císaře Jindřicha IV.

Ryszard Gładkiewicz
Absolvent Institutu historie Vratislavské univerzity (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego). Zprvu působil na své alma
mater, kde získal vědeckou hodnost doktora humanistických věd v
oboru dějiny středověku. V 90. letech 20. stol. se účastnil založení
Centra slezského a bohemistického výzkumu na Vratislavské
univerzitě, kde se stal ředitelem. Kromě toho pracuje jako vedoucí
Střediska polsko-česko-slovenské spolupráce při Fakultě sociálních
věd. Aktivně působí ve vratislavské Polsko-české vědecké společnosti (Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe), jejímž je místopředsedou. Zabývá se dějinami Slezska a Čech v období středověku. Je
autorem několika desítek článků a redaktorem řady knih, včetně
monografie o Kladsku.

se projevila tím, že udělil českému
panovníkovi Vratislavovi spolu s
korunou titul krále Čech a Polska
(1085). S Vladislavem spřátelený
český král neuplatňoval privilegia,
která od císaře dostal. Nakonec totiž
došlo k polsko-německému sblížení
a k plnému uznání polského knížete.
Po smrti Vladislava Hermana se
jeho syn Zbyhněv se stává knížetem.
Boleslav se staví proti svému bratrovi,
který má podporu z Čech a Pomořan.
Zbyhněv je poražen a přinucen k
útěku ze země.
Za vlády Boleslava Křivoústého
(1102-1138) došlo kvůli soupeření
o uherský trůn znovu k válkám s
Čechami, které byly nakonec ukončeny mírem v Kladsku v roce 1137.
V Uhrách podporuje kandidáta na
královský trůn Borise proti proněmeckému Bélovi II. Uherskému
zvanému Slepý. V té době český
kníže Soběslav čtyřikrát vpadnul do
Slezska. Smrt Boleslava Křivoústého
zapříčinila feudální rozdělení Polska.
V druhé polovině 11. století došlo
také v Čechách k rozpadu na jednotlivá léna. Z tohoto rozpadu „vytáhl”
Čechy Přemysl Otakar I. Druhé
panování Otakara se vyznačuje konsolidací státu, překonáním vnitřních
nepokojů, posílením postavení Čech
a částečným osamostatněním ze
závislosti na Říši zpečetěným roku

1212 tzv. „Zlatou bullou sicilskou”.
Následujících 23 let vládl Václav I.,
syn Přemysla Otakara I. Od r. 1253,
celých 25 let vládne Přemysl Otakar
II. Zahynul v roce 1278 během bitvy
u Suchých Krut (na Moravském
poli). Následník trůnu, Václav II., je
však neplnoletý. V Čechách dochází k
chaosu. Po převzetí moci v roce 1288
usiluje o sjednocení s Polskem, které
se vzpamatovává z rozpadu na úděly.
V r. 1290 přijal Václav II. lenní hold
od knížete Kazimíra Bytomského.
Český král brzy vyhání Přemysla II.
Velkopolského z Krakova, který však
prozíravě s sebou odváží královské
insignie. V roce 1292 se musel vzdát
Vladislav Lokýtek, obležen v Łęczyci.
Na Štědrý den r. 1294 zemřel Mstivoj
II. a jeho území přešla pod vládu Přemysla. 26. června 1295 byl Přemysl
II. se souhlasem papeže Bonifáce
VIII., který také považoval Václava II.
za svého nepřítele, v Hnězdnu korunován. Nový polský král, bohužel, 8.
února 1296 zahynul, byl zavražděn
brandenburskými družinami vyslanými dvěma šlechtickými rody. Vladislav Lokýtek, povolaný velkopolskou
šlechtou, nedokázal zavést pořádek
v zemi zachvácené anarchií. V roce
1297 uzavřel s Václavem II. smlouvu,
ve které uznal jeho nadvládu. O tři
roky později byl Lokýtek polskými
biskupy sesazen z trůnu.
(pokračování příště)
Euroregion Glacensis
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Na pohraničí vzniklo další místo, které bude mít vliv na zlepšení bezpečnosti, kde službu budou společně
vykonávat příslušnici s Polská a České republiky.
Společné pracoviště v Kudowie Zdroju
57-350 Kudowa Zdrój
Pohotovostní služba (24 hodiny) – 74 8624255; 74 8624253
Fax. – 74 8624206
Email – Internet: wspolnaplacowka.kudowa@strazgraniczna.pl
Společné pracoviště se nachází v budově Pohraniční stráže v areálu bývalého silničního hraničního přechodu Kudowa Słone – Náchod (na polské
straně).
Službu na Společným pracovišti v Kudowie Zdroju budou vykonávat
příslušnici:
Za polskou stranu:
- Sudetského oddílu pohraniční stráže
- Krajského velitelství policie ve Wroclawí
- Celní komory ve Wroclawí
Za českou stranu:
- Krajského velitelství policie v Hradci Králové
- Celního úřadu České republiku v Hradci Králové
Spolupráce s českou stranou na Společným pracovišti v Kudowie Zdroju koná se v rámci realizace úkolu
stanovených ve Smlouvě mezí Polskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při
ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech z 21. června 2006.
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Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
a ze státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Glacensis
„Překračujeme hranice“

