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Vážení čtenáři,
vstupujeme do dalšího kalendářního 
roku, jež bude již 23. rokem působ-
nosti našeho euroregionu.
Rok 2018 byl pro nás všechny obdo-
bím intenzivní práce. Díky dovednos-
tem a úspěšnému čerpání a využívá-
ní příjemci dostupných prostředků 
z programů Evropské unie vznikla 
nová infrastruktura cestovního ru-
chu a došlo k rozvoji kulturních, spo-
lečenských a hospodářských kontak-
tů. Rekonstruovány jsou přeshraniční 
silnice.
V Polsku i České republice máme za 
sebou komunální volby. Všem Vám 
blahopřejeme a přejeme úspěšnou 
realizaci plánovaných záměrů a s tím 
spojenou spokojenost z vykonávané 
práce. Doufáme, že i přes změny bude 
přeshraniční spolupráce nadále na 
tak vysoké úrovni jako doposud. 
S počátkem roku 2019 začínáme rea-
lizovat 2. etapu Fondu mikroprojektů  
v Euroregionu Glacensis, v jehož rám-
ci bylo doposud podpořeno 200 mikro- 
projektů v prioritních osách 2 a 4.
V roce 2019 budeme pokračovat  
v aktivitách souvisejících s realizací 
projektů, mj. v propagaci turistických  

Úvodník

Kulatý kalendář Euroregionu 
Glacensis na rok 2019

zajímavostí s přeshraničním význa-
mem. Bude vydána publikace věno-
vána Euroregionu Glacensis, mapa 
turistických zajímavostí, nástěnné 
mapy prezentující aktuální geografic-
ké území dnešního euroregionu a Atlas 
historických map EG. Ve školách na 
obou stranách hranice bude probíhat 
popularizace přeshraniční spolupráce, 
jejímž cílem bude větší informovanost 
o česko-polské přeshraniční spoluprá-
ci, popularizace českého a polského 
jazyka a poznávání kultury. V rám-
ci realizace mikroprojektů v květnu  
a červnu 2019 plánujeme cestu do  
polsko-česko-slovenského Eurore-
gionu Beskydy a česko-německého  
Euroregionu Krušnohoří. Cílem  
studijních cest, na které Vás již nyní 
srdečně zveme, je seznámení se spe-
cifikou, pravidly fungování jiných  
euroregionů, než jsou ty polsko-české, 
a vzájemná výměna zkušeností a ak-
tivit. Během cest budou mít účastníci 
možnost seznámit se s pravidly přes-
hraničních programů realizovaných 
na jiných hranicích a realizovanými 
projekty. V příštím roce plánujeme 
také zahájení prací souvisejících se 

Bernadeta Tambor
ředitelka kanceláře Sdružení polských 

obcí EG, sekretář polské části 
Euroregionu Glacensis

zpracováním Strategie Euroregionu 
Glacensis 2020+.

U příležitosti nového roku Vám pře-
jeme hodně úspěchů a splnění přání, 
pevné zdraví, optimismus a spokoje-
nost v osobním i pracovním životě.

Euroregion Glacensis pokračuje i v roce 2019 v započaté tradi-
ci vydávání kulatého kalendáře. Tématem roku 2019 jsou TOP 
turistické atraktivity našeho euroregionu. Kalendář prezentuje  
12 vítězných českých a 12 polských turistických zajímavostí.  

Ne vždy se ale jedná jen o turistické památky, v kalendáři naleznete 
například i sportovní biatlonový areál nebo horské masivy jako desti-
nace. Místa,  která jsou prezentována v kalendáři,  vzešla z ankety, která 
probíhala po celý měsíc březen na webových stránkách sdružení, a to na obou 
stranách hranice. Celkem zde bylo zveřejněno 25 českých a 25 polských turistických zají-
mavostí, které byly vybrané za celé území Euroregionu Glacensis. Smyslem celé ankety byla 
ještě větší popularizace turistických atraktivit a také získání zpětné vazby veřejnosti o jejich 
oblíbenosti. Dalším zajímavým propagačním materiálem, který bude ukončen začátkem roku, je 
pořízení krátkých spotů o top atraktivitách. Polská strana poté zabezpečí prezentace formou rozhla-
sových reportáží. 

Propagační předměty byly vydány v rámci projektu „Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis“. 
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Česko-polské euroregiony zasedaly 
v Rychnově nad Kněžnou

Pracovníci česko-polských euroregionů 
se v poslední listopadový týden sjeli do 
Rychnova nad Kněžnou, aby zde na dvou-
denním zasedání řešili aktuální otázky 
přeshraniční spolupráce. Zasedání zor-
ganizoval Euroregion Glacensis, který 
předsedá pracovní skupině pro eurore-
gionální spolupráci v rámci Mezivládní 
komise při Ministerstvu zahraničních 
věcí. 

Na zasedání přijala pozvání také nově 
jmenovaná velvyslankyně Polské republi-
ky v Praze její excelence Barbara Ćwioro. 
Jednotlivé euroregiony paní velvyslankyni 
seznámily s aktuální činností, problémy ale 

také s úspěchy na poli přeshraniční spolu-
práce. Paní velvyslankyně zdůraznila, že 
podpora bilaterální spolupráce na úrovni 
euroregionů je jednou z priorit její mise. 
Upozornila rovněž na to, že tato forma 
kooperace je obzvlášť důležitá v rámci zvy-
šování životní úrovně místních obyvatel. 

Velvyslankyně nabídla aktivní 
spolupráci s Velvyslanectvím 
PR v Praze a konstatovala jeho 
připravenost k propagaci a pod-
poře iniciativ jednotlivých euro-
regionů.

Euroregiony se zabývaly aktuál-
ními otázkami v oblasti přeshra-
niční spolupráce jako je pilotní 

ověřování zjednodušení administrace Fon-
du mikroprojektů formou paušálu. Jedná 
se o průlomovou záležitost, která by měla 
výrazně zjednodušit administrativní nároč-
nost dotací na drobné mikroprojekty v ob-
lasti přeshraniční spolupráce, které spra-
vují jednotlivé euroregiony. Jaroslav Štefek, 

sekretář Euroregionu Glacensis k tomuto 
dodal: „Zjednodušené vykazování nám 
napomůže přilákat nové žadatele do 
oblasti přeshraniční spolupráce, které 
tak budeme moci podpořit a rozšířit po-
vědomí na další subjekty. A přesně o to 
jde také Ministerstvu místního rozvoje 
ČR, které plní roli Řídícího orgánu. Naše 
společné setkání bylo velice přínosné  
a jsem rád, že jsme jej iniciovali. Témat 
bylo mnoho, ať už jde o otázky propaga-
ce turistických zajímavostí, zapojení se 
do propagačních aktivit programu In-
terreg V-A nebo přípravou nařízení EK 
pro nové programové období“. 

Sekretariát euroregionu
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Euroregion Glacensis po volbách 

Dne 14. prosince 2018 zasedal v Dlouhé Vsi ve  
Sporthotelu Weldis Regionální kongres Euroregionu 
Glacensis. Vždy jednou za čtyři roky po proběhlých 
komunálních volbách se i v euroregionu jedná o kongres 

volební, kdy členská základna volí své zástupce za každý okres do Rady  
sdružení a poté nově zvolená Rada volí ze svých řad předsednictvo ve složení 
předseda a dva místopředsedové, s podmínkou, že v předsednictvu budou 
zastoupeny všechny kraje. 

Představujeme nové složení orgánů:

Předsednictvo:
•  předseda sdružení
 Miroslav Wágner, starosta Jablonné nad Orlicí
•  I. místopředseda sdružení
 Miroslav Kocián, starosta Bílé Vody u Javorníka
• II. místopředseda sdružení
 Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách

Rada sdružení: 
1.  Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta Trutnova
2.  Ing. Jiří Vancl, člen zastupitelstva Lánova
3.  Aleš Vaníček, starosta Žacléře
4.  Libuše Rosová, starostka Křinic
5.  Mgr. Jan Šnajdr, radní Hronova
6.  Ing. Jiří Beran, starosta Police nad Metují
7. Petr Hudousek, starosta Rokytnice v Orlických horách
8.  Ing. Jan Skořepa, starosta Rychnova nad Kněžnou
9.  Gabriela Prýmusová, starostka Bačetína
10.  Miroslav Wágner, starosta Jablonné nad Orlicí
11.  Jana Hodovalová, starostka Libchav
12.  Petr Hájek, starosta Ústí nad Orlicí
13. Ing. Miroslav Kocián, starosta Bílé Vody u Javorníka
14.  Alena Windová, členka Rady Staré Město
15.  Bc. Pavel Hečko, radní, Královéhradecký kraj
16.  Ing. Roman Klíma, Královéhradecký kraj 
17.  René Živný, radní, Pardubický kraj
18. Mgr. Miroslav Smejkal, Pardubický kraj
19.  Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana, Olomoucký kraj
20.  Ing. Marie Šafářová, Olomoucký kraj

Dne 12. prosince 2018 
se v Hotelu Metro View 
v Boguszyně u Kladska 
konala Valná hromada členů 

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, 
na které bylo zvoleno nové vedení Sdružení.

Členové Rady sdružení polských obcí 
euroregionu Glacensis:

1. Czesław Kręcichwost, předseda
2. Marek Chmielewski, 
 starosta Dzierżoniowa
3. Henryk Gołębiewski, 
 delegát města Wałbrzych 
4. Waldemar Grochowski, starosta Borowa
5. Tomasz Kiliński, starosta Nowé Rudy 
6. Marcin Orzeszek, 
 starosta města Ząbkowice Śląskie
7. Michał Piszko, starosta Kłodzka
8. Renata Surma, starostka Bystrzycy Kłodzké
9. Krzysztof Żegański, starosta Barda

společný orgán Česko-polská Rada 
euroregionu Glacensis: 

Členové za českou stranu:
• Miroslav Wágner, 
 starosta Jablonné nad Orlicí
• Miroslav Kocián, 
 starosta Bílé Vody u Javorníka
• Petr Hudousek, 
 starosta Rokytnice v Orlických horách
Členové za polskou stranu:
• Czesław Kręcichwost 
 - předseda Rady Euroregionu
•  Henryk Gołębiewski 
 - člen Rady, delegát města Wałbrzych 
•  Tomasz Korczak 
 - člen Rady, starosta Międzylesie
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Neratov 
– věže kostela dostaly nové barokní báně a Neratovem opět budou znít zvony

Známé poutní místo Neratov v Orlických horách je oblíbeným výletním místem turistů. Místní sdružení Neratov je hlavním 
hybatelem rozvoje této osady na česko-polské hranici. V nedávné době zde byl otevřen místní pivovar, kavárna Cafe Neratov je 
v hledáčku 100 nejlepších kaváren České republiky, v příštím roce se vybuduje turistický most přes Divokou Orlici do Polska  
a vznikne nová budova pro  informační centrum. 

nové věže jsou financovány v rámci projektu „Historické věže kladského pomezí“, 
který je spolufinancován evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci Programu Interreg v-a ČR-Pl.

Největším lákadlem však zůstává 
neratovský kostel se svou originální 
skleněnou střechou. V posledních měsících 
se právě kostel stal místem změn. Po 
méně viditelných restaurátorských pracích  
a jiných opravách přišlo 22. listopadu 2018 
na řadu to hlavní – instalace barokních 
bání. Ty nahradily věžní špičky, které zde 
sice byly několik let, ale pouze dočasně. Než 

fotografie. V neděli 25. listopadu 2018 pan 
farář Josef Suchár vysvětil po mši svaté  
i zvony sv. archanděla Michaela a Gabriela. 
Ty se do věží nastěhovaly hned následující 
středu. Jejich zvonění si návštěvníci 
Neratova mohli poprvé vychutnat po 
třetím adventním koncertu konaném  
22. prosince 2018 právě v Neratově.

mohly být umístěné obě báně, bylo potřeba 
nejprve umístit schodiště. To bylo během 
tří dnů po částech nasouváno do věží. Pak 
už nic nebránilo vyzvednutí kopulí. Do 
makovic kostelních věží byly vloženy tři 
měděné tubusy jako poselství pro budoucí 
generace. Až je za 100 let otevřou, najdou 
v nich třeba noviny a výrobky klientů 
z chráněných dílen, výroční zprávu nebo 
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První rozhledna „Hřebenovky“ slavnostně otevřena

V pátek 19. 10. 2018 byla slavnostně otevřena 
první z jedenácti rozhleden rozsáhlého projek-
tu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“, 
rozhledna na Włodzické hoře (Vladzické hoře, 
758 m n. m.) v Polsku. 

Na nejvyšším vrcholu Włodzické vrchoviny nad 
obcí Świerki, který je vzdušnou čarou vzdálen  
pouhé 2 km od státní hranice, stálo dlouhá léta 
torzo bývalé kamenné rozhledny. Původní rozhled-
na o výšce 14,6 m byla postavena roku 1927, v ob-
dobí první republiky a velkého rozkvětu turistiky. 
V přízemí věže se nacházela prodejna s občerst-
vením. Od roku 1934 nesla rozhledna jméno ně-
meckého polního maršála Paula von Hindenburga.  
V blízkosti místa můžeme dosud nalézt také zbytky 
kamenolomu, kde byl těžen melafyr použitý i pro 
výstavbu rozhledny. Po válce byl ovšem lom zavřen 
a zapomenut. Stejný osud potkal také rozhlednu, ze 
které se stala jen zřícenina. Nyní po letech, v rám-
ci projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní 
část“, byly trosky revitalizovány a přestavěny na 
novou dominantu hory. Na toto atraktivní místo, 
ze kterého se můžete těšit výhledem nejen na Soví 
hory, ale i bývalé Sudety, se dostanete po zeleně 
značené turistické trase vedoucí z obce Świerki.

Rozhledna na Włodzické hoře v datech:
Stavební práce: 

102 000 EUR

Projektový partner: 
Gmina Nowa Ruda

Vedoucí partner projektu: 
Euroregion Glacensis

Lhůta pro provedení:  
červen - říjen 2018

Zhotovitel: 
Michał Fugowski, NOIR Świerki

Více informací o celém projektu najdete na: 
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka
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O Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM 
(ESÚS)

Vážení,
dne 16. října se v Olomouci konalo 12. zasedání Monitorovací-
ho výboru, během kterého členové MV schválili dalších 19 pro-
jektů v PO 4 a 4 projekty v PO 3. Též byl schválen harmonogram 
výzev na rok 2019 v PO 3 Vzdělání a kvalifikace:
• ukončení příjmu projektových záměrů: 15. 4. 2019,
• ukončení příjmu projektových žádostí: 30. 9. 2019. 

Všechny žadatele vyzýváme k aktivní účasti ve výzvě, přejeme mno-
ho nových a zajímavých nápadů a doporučujeme, aby využívali kanál 
Programu na Youtube a zhlédli připravená videa:

V ukončených výzvách v PO 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kul-
turních zdrojů pro podporu zaměstnanosti bylo předloženo:
1. Výzva pro individuální projekty - alokace: 
 18 633 152 EUR, předloženo 62 projektových žádostí.
2. Výzva pro projekty Destinační management - alokace: 
  4 000 000 EUR, předloženo 10 projektových žádostí. 

Aktuálně procházejí projektové žádosti kontrolou přijatelnosti, bude 
započat proces zasílání výzev žadatelům k doplnění projektových žá-
dostí, který bude ukončen první týden v prosinci 2018 a poté bude 
obnoven začátkem ledna 2019. 

Další rok realizace Programu je za námi. Mnoho práce jsme uskuteč-
nili společně, abychom podpořili a rozvíjeli česko-polské pohraničí. 

Děkujeme vám za předchozí spolupráci, přejeme hodně zdraví  
a vše dobré v novém roce.

Maciej Molak a kolektiv JS

1. PRůVODCE PříPRaVOu PROjEKTOVéHO ZáMěRu:
https://www.youtube.com/watch?v=Belwpv74iaQ 

2. ŽáDOST a PřílOHy:
https://www.youtube.com/watch?v=ekl0PQKWvT4

3. PRaKTiCKé TiPy PRO PRáCi SE SySTéMEM iSKP14+:
https://www.youtube.com/watch?v=50clPqx5afM

jeden ze zajímavých projektů, který nyní 
ve spolupráci s našimi partnery realizu-
jeme, je projekt s názvem „jak zachra-
ňujete u vás?“. 

Vedoucím partnerem projektu je Pogo-
towie Ratunkowe w Jeleniej Górze, dalšími 
partnery z polské strany, mimo naše ESÚS, 
jsou Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzy-
chu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 
a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowi-
cach Śląskich, z české strany potom Zdra-

votnické záchranné služby Libereckého, 
Královéhradeckého a Olomouckého kraje. 
Potřebnost realizace tohoto projektu vze-
šla z jednání naší odborné pracovní skupi-
ny „Ochrana zdraví a bezpečnost“, jejímiž 
členy jsou zástupci krajů, obcí, ale také 
zdravotnických záchranných služeb a ha-
sičů. Pracovních skupin, které jsme v rám-
ci ESÚS NOVUM založili, je šest. Jedná 
se mimo již zmíněnou pracovní skupinu 
o skupiny, které řeší administrativní pro-
blémy, hospodářskou spolupráci, územní 

plánování, ochra-
nu životního pro-
středí a dopravu. 
Na jednání těchto 
pracovních skupin 
jsou identifikovány 
problémy v česko-
polské spolupráci, 
které se následně 
snažíme řešit.

Základem projektu 
„Jak zachraňujete u 
vás?“ je spolupráce 
polských a českých 
zdravotnických zá-
chranných služeb 
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z polsko-českého pohraničí na území ESÚS 
Novum. Spolupráce mezi partnery je reali-
zovaná pořádáním projektových aktivit na 
obou stranách hranice formou společných 
školení, konferencí, cvičení, výměnných 
stáží zdravotnického personálu. Hlavním 
cílem projektu je posílení a zvýšení intenzi-
ty spolupráce mezi jednotkami zdravotnic-
kých záchranných sborů z Polska a České 
republiky.

Úkolem Evropského seskupení pro územ-
ní spolupráci v tomto projektu je vzá-
jemná koordinace jednotlivých partnerů  
a uspořádání úvodní a závěrečné konferen-
ce projektu. Projekt je již v současné době 
v plné realizaci, probíhají výměnné stáže 
zdravotnických záchranářů u jednotlivých 
partnerů, proběhlo také již jedno dvoudenní  

společné školení a 22.-23. května tohoto 
roku jsme ve Szklarske Porębie uspořádali 
zahajovací konferenci. Této konference, se 
mimo stovky záchranářů ze všech zdravot-
nických záchranných služeb, které se účast-
ní projektu, zúčastnili i náměstci hejtmanů 
krajů zapojených do projektu, tedy Aleš 
Cabicar za Královéhradecký kraj, Přemysl 
Sobotka za Liberecký kraj a Dalibor Horák 
za Olomoucký kraj, dále zástupci Dolno-
slezského vojvodství, zástupce česko-pol-
ské mezivládní komise při Ministerstvu 
zahraničí ČR i členové obou komor Par-
lamentu ČR a Sejmu PR. Úvodní panel byl 
věnován česko-polské mezivládní dohodě  
o poskytování zdravotnických záchranných 
služeb, resp. její dosavadní neexistenci. 

nemohou na území sousedního státu za-
sahovat. Přitom se jedná dle mého názoru  
o službu, která je z pohledu občanů žijících 
v pohraničí i turistů, kteří tuto oblast navště-
vují, o velmi důležitou věc. Vyvíjíme v tom-
to směru aktivity na české i polské straně. 
Informoval jsem osobně o tomto problému 
jak česko-polskou mezivládní komisi, tak  
i zdravotnický výbor Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a pevně věřím tomu, že se 
nám podaří dosáhnout toho, aby byl tento 
problém v dohledné době vyřešen. Dále 
byla zahajovací konference projektu věno-
vána struktuře, organizaci a úkolům zdra-
votnických záchranných služeb v České 
republice i v Polsku a součinnosti v oblasti 
záchranářství.

Považujeme tento projekt 
za velmi důležitý a přínosný 
hlavně v tom, že se záchra-
náři mají možnost osobně 
seznámit, poznat vybavení 
zdravotnických záchranných 
služeb jak v ČR tak i v Pol-
sku a společně cvičit. To vše 
z našeho pohledu může při-
spět k tomu, že i přes chybě-
jící legislativu bude spoluprá-
ce této složky integrovaného 
záchranného systému pro-
spěšná pro ochranu zdraví  
a životů obyvatel i návštěvní-

ků česko-polského pohraničí.

Miroslav Vlasák, 
zástupce ředitele ESÚS NOVUM

Je s podivem, že spolupráce jednotlivých 
složek Integrovaného záchranného systé-
mu funguje poměrně bez problémů, tedy 
mám na mysli hasičské záchranné sbory a 
policii, ale zdravotnické záchranné služby  
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Orlické hory – ráj pro běžkaře pohodáře!

orlické hory nepatří k nejvyšším pohořím u nás, lyžařské možnosti jsou tu ale až nečekaně rozmanité. nadchnou jak 
náročné běžkaře,  tak i rekreační pohodáře nebo ty, kteří s běžkováním teprve začínají. Právě mírný profil hřebenových 
tras řadí orlické hory na první příčky běžeckých terénů v republice. Není proto divu, že běžkařským evergreenem je tu oblíbená 
Orlickohorská magistrála, která vede po trase Jiráskovy hřebenové cesty. Navíc sleduje mnoho zajímavých míst, jako je tajemná Kunštátská 
kaple, Anenská rozhledna nebo Zemská brána, i nespočet řopíků a pevností, které ve sněhové kulise vypadají mnohem romantičtěji. 

V Orlických horách na vás čeká více než 200 km tras různých náročností. Parádní běžecké terény jsou udržované i v návaznosti na hlavní 
lyžařská střediska s možností využít lanovky. Rodina či parta přátel tak může mít společný výlet bez ohledu na to, zda dává přednost běžkám 
nebo se raději oddává sjezdovkám či snowboardu. 
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do kapsy

říčky v orlických horách

■  Běžecký okruh Buď fit (12 km) 
 – středně náročná, ale odpočinková okružní trasa po hřebenech 

Orlických hor s neuvěřitelným výhledem po okolí. Lze si ji 
usnadnit výjezdem lanovkou na vrch Zakletý.

 SKI Centrum Říčky – Zdobnická cesta – Pěticestí – bunkrovka 
– Komáří vrch – Mezivrší – SKI Centrum 

 https://mapy.cz/s/2dvV8 
 

Deštné v orlických horách

■ Běžecké okruhy v centru obce (1, 2, 4, 5 a 10 km) 
 – závodní okruhy, které zde udržuje TJ Ski Skuhrov nad Bělou, 

jsou ideální jako zahřívací kolečka, pro zdokonalování techniky 
či pro začátečníky. Výchozí místo na běžecké tratě najdete 
za Chatou Detecha, pěšky cca 250 m od kostela (možnost 
parkování), ale na stopu se pohodlně napojíte také od Alfa 
Resortu na okraji obce. 

 Trasa 4 km:  https://mapy.cz/s/2dwPd 
 Trasa 10 km:  https://mapy.cz/s/2dwQ1 
        
■ Okolím Deštného přes Velkou Deštnou (22 km) 
 – středně náročný běžecký okruh přes symbolickou Masary-

kovu chatu na Šerlichu, prales Bukačku a rezervaci Sedloňov-
ský vrch. Výchozím místem může být Skicentrum Deštné, kde 
vás nová čtyřsedačková lanovka přiblíží na Studený vrch za 
3 minuty a ušetříte cca 2,5 km stoupání. Vyrazit můžete také 
přímo ze stylové restaurace s penzionem Kozí chlívek, odkud 
vede také udržovaná trasa směrem na Studený vrch. Od Luisina 
údolí se vám již otevře krásný pohled na Velkou Deštnou. Po 
jejím zdolání vás čeká příjemný sjezd na Masarykovu chatu. 

 Deštné (Skicentrum Deštné) – Luisino údolí – Pod Jelenkou 
– Velká Deštná – Masarykova chata na Šerlichu – Šerlich 
– údolí Bělé – Sedloňovský vrch – sedloňovský Černý kříž – 
Deštné (centrum obce)  https://mapy.cz/s/2dwkG 

Kam vyrazit?

tIP pro nadšené běžkaře: 
osvětlený 4 km dlouhý sportovní běžecký okruh 

v orlickém Záhoří, v části obce zvané Jadrná, 
který je možné využít denně až do 

desáté hodiny večerní.

občerstvení: Apress ski bar Dvojka – Skicentrum Deštné, penzion 
Kozí chlívek Deštné, občerstvení Srub u Velké Deštné (kiosek 
Horské služby), Masarykova chata na Šerlichu.
Parkování: parkoviště u Skicentra Deštné, parkoviště 
v centru obce u kostela, příp. parkování na sedle Šerlich.

občerstvení: restaurace Skirest v areálu SKI Centra Říčky, bufet na 
Pěticestí (kiosek Horské služby).
Parkování: centrální parkoviště skicentra nebo sedlo Mezivrší 
(může být rovněž výchozím místem).

www.destne.info • www.skicentrumdestne.cz

www.skiricky.cz 
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Více na turistickém portále Orlických hor a Podorlicka www.mojeorlickehory.cz 
nebo tematickém webu pro všechny milovníky zimy na horách, lyžaře i nelyžaře www.kdyzjemizima.cz

Bílou stopou okolím olešnice

■ Profilem středně náročná trasa (27 km) vás zavede minimál-
ně na dvě krásné vyhlídky, Feistův kopec a Panský vrch, po tra-
se nebude chybět stylové občerstvení na horské boudě Čihal-
ka nebo horské chatě Sedloňovský dvůr. Výlet si budete moci 
zpestřit i kulturním zážitkem. V Olešnici na vás čeká unikátní 
Utzův mechanický betlém a v Sedloňově stálá expozice zname-
nité řezbářky a zdejší rodačky Jarmily Haldové (budova bývalé 
základní školy – Síň Jarmily Haldové 

 a Památník obce Sedloňov). Nezapomeňte se tam zastavit!
 Ski areál Hartman Olešnice – po zelené turistické značce 

na Feistův kopec (vyhlídka) – Panský vrch (vyhlídka do 
Polska) – horská bouda Čihalka – Knížecí cestou (úpatím 
vrchu Ostružníku a přes Polom) – Sedloňov (ke kostelu 

Všech svatých) – údolím Zlatého potoka - Ruské údolí (údolí  
Olešenky) – Sedloňov – údolí Zlatého potoka zpět směrem 
ke Knížecí cestě – Ruské údolí – Olešnice (náměstí, muzeum-
Utzův mechanický betlém) – Ski areál Hartman Olešnice  

 https://mapy.cz/s/2eOnF 

Informace, které se hodí:
■ aktuální stav údržby běžeckých tratí: www.destne.info/bezecketrate - hřeben Orlických hor (Olešnice – Bartošovice v Orl.h.)
 http://ski.ttnet.cz – oblast Bukové hory a Suchého vrchu 
■  Zprávy běžkařů o aktuálních podmínkách:  http://www.kamzasnehem.cz/bezky/orlicke-hory
■  Horská služba orlické hory: nonstop sos: +420 1210 • Nahrajte si do vašich navigací databázi stanic Horské služby 
 s telefonickými kontakty. Zdánlivá maličkost, která vám může v krizové chvíli hodně pomoci! www.horskasluzba.cz 
 Stanice HS Deštné: +420 606 725 102 • Stanice HS Říčky: +420 601 302 605 • Stanice HS Čenkovice: +420 601 302 606

občerstvení: Olešnice – Ski areál Hartman – restaurace Pod sjez-
dovkou, horská bouda Čihalka – restaurace i ubytování, Sedloňov 
– penzion a restaurace Sedloňovský dvůr. 
Parkování: parkoviště Ski areál Hartman Olešnice.

www.skihartman.cz, www.cihalka.cz
www.sedlonov.cz, www.olesnice.net
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Zimní radovánky 
a zážitky v Orlických 
horách a Podorlicku
Už jste přemýšleli nad tím, kde letos naplno prožijete krásnou 
zimní atmosféru? Nabídka Orlických hor a Podorlicka dozajis-
ta nadchne každého a výjimkou nebudou ani ti nejmenší z vás. 
Vyberte si to nejlepší nejen ze zimních sportů a relaxace, ale  
i z kouzelného toulání se zimní krajinou.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na lyžařská střediska 
v naší destinaci. V samém srdci přírody se totiž nachází sjez-
dovky všech náročností, moderní lanovky, výborně vybavené 
snowparky, ale také adrenalinové zážitky a netradiční zimní 
akce. To vše čeká právě na vás a vaše přátele či rodinu, pokud 
se rozhodnete strávit příjemný víkend nebo i celou zimní do-
volenou u nás v Orlických horách a Podorlicku. Stačí jen přijet 
a vše si naplno vychutnat.

lyžování uprostřed přírody

Přestože je Deštné zimním turistickým centrem Orlických 
hor, nabízí klid, pohodu, krásnou přírodu i příjemné ceny. Mi-
lovníci zimních radovánek mohou ve Skicentru Deštné využít 
sjezdové tratě s různou obtížností a nově i čtyřsedačkovou 
lanovku. Vyznavači freestyle lyžování a snowboardu mohou 
vyzkoušet nepřehlédnutelný „Your park“, ve kterém si užijí do-
statečnou dávku adrenalinu.

Krásným zákoutím jsou i říčky v orlických horách, které 
objevili lyžaři z Ústí nad Orlicí již v roce 1936. Z úsilí a nadšení 

několika generací vzniklo sportovní lyžařské středisko s neopakovatelnou at-
mosférou, které má v současné době co nabídnout. Díky své nadmořské výšce, 
modernímu vybavení střediska a délce sjezdových tratí jsou Říčky nejlepším 
střediskem sjezdového lyžování v Orlických horách a jedním z předních středi-
sek v České republice. Návštěvu vám zpříjemní nejen sportovní vyžití, ale záro-
veň vás po celou dobu bude obklopovat pravá krása přírody Orlických hor.

Skvělý tip pro rodiny s dětmi je dozajista skipark Červená voda, který je sou-
částí Skiresortu Buková hora. Ten vznikl propojením již zmiňovaného skiparku 
Červená Voda a Čenkovice. I ti nejmenší mají v resortu vynikající podmínky pro 
lyžování. Pro úplné začátečníky zde mají Kidpark, kde si vaše ratolesti vyzkouší 
své první krůčky na lyžích, a na modré rodinné sjezdovce, která je nejdelší sjez-
dovkou Orlických hor, mohou nadále zdokonalovat své lyžařské schopnosti. 

Rodinné prostředí, upravované sjezdovky, domácí kuchyni a širokou nabídku 
služeb oceníte také ve ski areálu orlické Záhoří a ski areálu Hartman oleš-
nice v orlických horách. Ve sportareálu České Petrovice můžete vyzkou-
šet zimní adrenalin ve snowparku s několika zábradlími, bednami, butter boxy, 
cornery a ostatními překážkami. 
http://www.mojeorlickehory.cz/zimni-dovolena-na-horach/

neobjevený ráj zážitků 

Klid, pohoda a nádherná příroda na vás čeká v zatím neobjeveném ráji všech 
běžkařů, který má až 200 kilometrů upravovaných stop nejen pro klasic-
ké lyžaře, ale i pro ty, kteří na sněhu raději bruslí. Jen si představte modrou  
oblohu, sluníčko, ideální trasy na hřebenech i v podhůří, útulné horské chaty 
nebo jedinečné akce, které byste si skutečně neměli nechat ujít. Nepropásněte 
zážitky z jízdy psích spřežení na tradiční akci Orlických hor, jako je Šediváčkův 
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Stále nám nevěříte, že u nás v Orlických horách a Podorlicku na vás opravdu čekají jedinečné zážitky? 
TaK NEVáHEjTE PřijET a PřESVěDČTE SE SaMi! Více informací získáte na  www.mojeorlickehory.cz  

long v Deštném, zažijte zábavný den s rodinou na Retro závodu na Černé 
vodě v Orlickém Záhoří a nebo se zúčastněte orlického maratonu, kde nabí-
zejí výběr z několika tras různých obtížností.

Poznejte krásu klenotu orlických tras na Jiráskově hřebenovce. Měří 30 km  
a za slunečného počasí na vás čekají úchvatné výhledy do české kotliny, na sou-
sední hory i do polského Kladska. Ve vánici pocítíte ryzí dotek přírody a hory 
vám dají jasně poznat, kdo je tady pánem. To pak přijde vhod krásně prohřátá 
horská chata s občerstvením, například ta nejvyhledávanější – Masarykova na 
Šerlichu, přes kterou vede i nenáročná pětikilometrová trasa přes prales Bukač-
ka na Vrchmezí. Naopak nejnáročnějším běžkařům můžeme doporučit trasu 
přes Velkou Deštnou na tradiční Pěticestí nebo až na tvrz Haničku. Zpět se 
pak nemusíte vracet stejnou cestou, ale upravenými okruhy třeba přes Orlické 
Záhoří.

Nesmíme však zapomenout na novinku z minulého roku - nejdelší osvět-
lenou běžkařskou trasu v České republice - sKIaRÉnU, která se na-
chází v obci orlické Záhoří a vede mezi místními částmi od Bedřichov-
ky do Jadrné. Okruh, který je vedený v obou směrech, měří 4,5 kilometrů  
a je vhodný pro klasické běžkaře i pro bruslící techniku. 
http://www.mojeorlickehory.cz/bezky/ 

nechte se hýčkat bohatou nabídkou služeb

Celodenní sportování je velmi náročné, a tak ve volných chvilkách neváhejte 
využít odpočinku. Nejen v hotelech, jako je hotel studánka a april hotel Pa-
norama v Rychnově nad Kněžnou, tvrz orlice v Letohradě, či alfa Resort 
v Deštném v Orlických horách, vám nabídnou bohaté wellness služby. Sauny, 
vířivky, parní komory, masáže a zábaly můžete totiž vyzkoušet i v pravých hor-
ských chatách nebo penzionech, a abyste opravdu plně načerpali síly, můžete 
vyzkoušet i místní gastronomické umění a příjemné ubytování. Vyzkoušejte 
například penzion Kozí chlívek v Deštném v Orlických horách nebo Hostinec 
u Hubálků v Kostelecké Lhotě, kde si v restauraci pochutnáte na jídlech podle 
receptů našich babiček, nebo okuste příjemnou horskou atmosféru s bohatou 
nabídkou jídel pro mlsné jazýčky, které pro vás připravuje Kramářova chata 
na Suchém vrchu.

A jestliže hledáte tip na jednodenní zábavu pro celou rodinu, tak co takhle si 
zadovádět v krytých bazénech? Odvážlivci mohou vyzkoušet skokanskou věž  
o výšce 4 metry v Dobrušce, tobogán či divokou řeku v krytém bazénu  

v Rychnově nad Kněžnou nebo můžete navštívit bazén 
v Ústí nad orlicí, kde si budete připadat téměř jako na dovo-
lené u moře, protože tam mají slanou vodu. Děti se zde mo-
hou projet na 84 metrů dlouhém tobogánu a rodiče jistě ocení 
relaxační centrum s vyhřívaným bazénem a saunou. 
http://www.mojeorlickehory.cz/wellness/ 

Cestou necestou zimní krajinou v podhůří 
i na horách 

Krásné toulky zimní krajinou na vás čekají takřka na každém 
kroku, ať už při výletu po horách či při příjemné procházce  
v zámeckých parcích v podhůří. I v zimě si totiž můžete udělat 
výlet za zvířátky do zámeckého zvěřince zámku Častolovi-
ce, který je otevřen celoročně. Procházka rozlehlým parkem 
až k oboře s bílými daňky a krmení zvířátek v již zmiňovaném 
zvěřinci si jistě užijí děti i rodiče. 
Další příjemné procházky zažijete i v nedalekém anglickém 
parku v areálu nového zámku v Kostelci nad orlicí nebo 
v menším, přesto ale krásném, parku zámku Kvasiny, kdy 
budete moci příjemnou procházku spojit s návštěvou za-
jímavé výstavy loutkářství. 

Neobvyklým tipem na výlet je jistě procházka kolem vojen-
ského opevnění. Jeden z hlavních pilířů obranného postavení 
budovaného na hřebenech Orlických hor tvořila tvrz Hanič-
ka. Dále k jihu obranná linie pokračuje přes Zemskou bránu, 
soutěsku Divoké orlice, až k tvrzi adam a poté přechází 
přes tvrz Boudu v pásmo Králické pevnostní oblasti. Obranná 
linie je i nadále v držení Armády ČR. V oblasti romantického 
údolí Zemské brány navíc můžete projít naučnou stezkou, kde 
vás uchvátí jedinečné skalní útvary kolem řeky Divoké Orlice.

A kdyby vám zbyla ještě špetka času, neváhejte ho věnovat 
tradičnímu bruslení na zimních stadionech či na přírodních 
vodních plochách. Navštivte třeba zimní stadion v Rychnově 
nad Kněžnou, kde každou sobotu večer pořádají Disco brus-
lení s hudebním doprovodem, nekrytý zimní stadion v Žam-
berku nebo zkuste bruslení na přírodní ploše zamrzlého ryb-
níka Broumar v opočně.
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Projekt „Spojuje nás Bobr“ je realizován 
městem Žacléř a Gminou lubawka, kte-
rá je vedoucím partnerem projektu. 
Město Žacléř vybudovalo v roce 2018  
v rámci tohoto projektu nový památník J. A. 
Komenského na Růžovém paloučku v Černé 
Vodě u Žacléře, které je posledním místem 
pobytu Komenského v Čechách před od-
chodem do polského Lešna. Dále se v této 
lokalitě v příštím roce také opraví komuni-
kace směrem k polské hranici a bude vydán 
komiks o J. A. Komenském.

Spojuje nás Bobr

Více o připravovaném projektu a jeho jednotlivých místech můžete zhlédnout 
v pořadu České televize „Cyklotoulky“ viz https://www.ceskatelevize.cz/porady/10414424499-cyklotoulky/
218471292050049/?fbclid=IwAR0uImmiYSukq0S6CLHNbUuxP57AzfhGYycgvnqnyPGweJ94DM1gfqGATU4

desítek kilometrů pěších a cyklistic-
kých stezek propojených vzájemně 
historickou Komenského stezkou. 
Celá investice bude doplněna systé-
mem vizuální komunikace obsahující 
popis s uvedením zajímavostí s vý-
jimečnými přírodními a kulturními 
hodnotami regionu (označení tras, 
informační tabule a další). 

Gmina Lubawka vybuduje naučnou  
stezku kolem přehradní nádrže  
Bukówka včetně potřebné turisticko-
rekreační infrastruktury obsahující 
sociální zázemí, dětské hřiště,  
sportovní hřiště, parkovací místa, 
přístaviště pro loďky a lávky.

Při realizaci aktivit projektu také part-
neři vybudují a zrekonstruují několik 

Číslo projektu: 
CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000294

Vedoucí partner: Gmina Lubawka
Projektový partner: město Žacléř

CElKOVé PláNOVaNé VýDajE 
PROjEKTu jSOu 1 467 565,08 €, z toho 
lubawka 1 176 685,08 € a Žacléř 290 
880,00 €. 

PROjEKT Byl ZaHájEN dne 2. 1. 2018 
a potrvá do 31. 12. 2020.



15
ZPRAVODAJ 4/2018

EUROREGION GLACENSIS

Diora – Tesla – polsko-česká historie elektrotechniky

Obě města spojuje společná historie spjatá s výrobou rozhlasových 
přijímačů. Záměrem projektu „Diora-Tesla – polsko-česká histo-
rie elektrotechniky” je zvýšení informovanosti v této oblasti jak v 
Dierżoniowě, tak i v Lanškrouně. V obou městech vznikly turistické 
trasy související s dávnými závody – závodem „DIORA“ v Dzierżo-
niowě a „TESLA“ v Lanškrouně.

V Dzierżoniowě vzniklo deset odlitků rozhlasových přijímačů dří-
ve vyráběných v závodech Diora. Bronzové modely tvoří turistic-
kou stezku, která vede městem. Obdobně v Lanškrouně pět modelů 

součástek kdysi vyrá-
běných v TESLE pro-
vází místy, která jsou 
historicky spjata se 
závodem TESLA.

Dzierżoniów a lanškroun leží na území česko-polského příhra-
ničí. V roce 1999 podepsaly partnerskou smlouvu. Od této doby 
partneři zrealizovali řadu společných projektů a akcí. 

Dzierżoniów je cent-
rem Dzierżoniowskiého 
okresu, má přes 32 tisíc 
obyvatel a leží na úpatí 
turisticky zajímavých 
Sovích hor s krásnou 
krajinou. Ve městě se 
dochovala řada pamá-
tek. Jedná se především 
o kostely, středověké 
hradby, synagogu z 19. 
století, domy a histo-
rickou radnici s vyhlíd-
kovou věží a Městské 
muzeum.

lanškroun – město  
v České republice,  
v Pardubickém kraji, 
ležící na úpatí Orlic-
kých hor. Bylo založeno ve středověku. Má čtyřúhelníkové náměs-
tí, uprostřed kterého stojí renesanční radnice z let 1581-1582. Ve 
městě je dřevěný hostinec, kostel sv. Václava, barokní kostel sv. 
Anny, empírový kostel sv. Máří Magdalény, mariánský sloup z roku 
1684, barokní sochy Svaté Trojice a sv. Jana Nepomuckého. V nově 
zrestaurované části městského zámku sídlí muzeum věnované dě-
jinám města.

Návštěvníci mohou 
využít sadu map zpra-
covaných speciálně pro 
tento projekt. Jedna 
mapa prezentuje trasu 
v Dzierżoniowě, druhá 
pak trasu v Lanškrou-
ně. Je to skvělý způsob, 
jak během prohlídky 
jednoho města pozvat 
i k návštěvě partner-
ského města.
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Projekt navazuje na několikaletou 
spolupráci Správy KRNaP a KPN. již od 
roku 1993 vytvářeli partneři společnou 
bilaterální biosférickou rezervaci 
Krkonoše / Karkonosze, která je součástí 
mezinárodní sítě biosférických rezervací, 
a spolupracují také v Transboundary 
Parks - Europarc.

Posilování rozvoje přeshraničních vazeb při-
spívá k zajištění trvalého rozvoje příhranič-
ního území. Instituce obou národních parků 
spolupracují na všech úrovních své činnosti. 
Jedná se o výzkumné a monitorovací aktivi-
ty, péče o jednotlivé ekosystémy, ale i pro-
pagaci Krkonošského národního parku při 
zachování zájmů ochrany přírody a krajiny. 
Realizací projektu bude dosaženo nezbyt-
ných znalostí, díky kterým bude možné 
oboustranné zájmy v ochraně přírody fak-
ticky realizovat efektivně. 

Důležitým a nezbytným podkladem je však 
harmonizace dat, jež vstupují do rozho-
dovacího procesu, a to proto aby byla data 

Společný přístup k péči o Krkonošský národní park

Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000087
Vedoucí partner: Správa Krkonošského národního parku

Projektový partner: Karkonoski Park Narodowy

porovnatelná a vyhodnotitelná. Národ-
ní parky a další instituce získají jednotný  
a společný systém klasifikace přírodních 
jevů (dle Směrnice INSPIRE) a na tomto 
základě budou vznikat společné mapy a da-
tabáze směřující k ochraně přírody Krkonoš 
jako jednoho celku. 

Dále je stejně tak nutné disponovat zna-
lostmi zákonných rozhodovacích možností 
obou institucí, neboť jsou značně rozdílné. 
Bude tedy zpracována analýza české a pol-
ské legislativy v oblasti životního prostředí 
a souvisejících oborů, která přinese přehled 
rozdílů v povinnostech, možnostech a ze-
jména v kompetencích obou partnerů v ob-
lasti ochrany přírody v národních parcích.
Jedním z nejvážnějších problémů v Krko-
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V Rokytnici v Orlických horách 
bylo vypáleno dřevěné uhlí

CElKOVé NáKlaDy PROjEKTu jsou plánovány na 559 028,90 € 
(266 313,50 € Správa Krkonošského národního parku, 292 715,40 € Karkonoski 
Park Narodowy).

PROjEKT Byl ZaHájEN DNE 1. 6. 2017 a POTRVá DO 31. 12. 2019.

Již ve středověku vznikaly díky neustále rostoucí spotřebě dřeva 
mnohé horské obce a osady, jako například Rokytnice v Orlických 
horách a dřevěné uhlí často patřilo k hlavním produktům jejich vý-
roby. Ve své době měli uhlíři významné postavení a jedná se vlastně 
o jedno z nejstarších řemesel známých od pravěku. 

V sobotu 8. prosince 2018 byl slavnostně zapálen milíř stojící 
před budovou Sýpky - Muzea Orlických hor. Pod dohledem 
hořel nepřežitě tři dny, poté byl slavnostně rozebrán  
a zájemci si tak mohli odnést domů pravé rokyt-
nické dřevěné uhlí.

Milíř jako takový je znám pro výro-
bu dřevěného uhlí již od pravěku. 
Zajišťuje pomalé hoření za mini-
málního přístupu vzduchu, čím 
dochází ke karbonizaci dřeva. 
Hranice dřeva, kterou milíř  
v podstatě je, musí být zvenku 
utěsněna hlínou a drny. Jen díky tomu dochází 
k pomalému hoření a pyrolýze dřeva. Na počátku 
je v tomto „hliněném obalu“ ponecháno několik 
otvorů kvůli sání vzduchu při rozhořívání ohně.  

Závěr z výpalu dřevěného uhlí v Rokytnici v Orlických horách:
Na výrobu milíře byly spotřebovány čtyři kubíky dřeva. Očekávaný 
zisk byl zhruba poloviční množství dřevěného uhlí, ale bohužel z dů-
vodu dešťů neprohořel milíř 
tak dobře. 

noších obecně je pak střet zájmů ochrany 
přírody a rozvoje cestovního ruchu. V této 
oblasti dlouhodobě dochází k rozdílným 
pohledům správ národních parků, obcí  
a podnikatelů, a proto bude provedena so-
cioekonomická analýza návštěvnosti Krko-
noš. Z analýzy bude možné získat informace  
o struktuře návštěvníků, jejich ekonomic-
kém významu pro Krkonoše a o jejich mo-
tivaci do regionu přijíždět. 

Na základě vytvořených informačních ná-
strojů bude zpracována společná strategie 
péče o Krkonošský národní park, jež umožní 
efektivní spolupráci při plánování a dosažení 
společných postupů a stanovených cílů v ob-
lasti ochrany přírody v regionu Krkonoš.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, 
že jednotlivé aktivity projektu jsou přímo 
zaměřeny na zvýšení intenzity spolupráce 
partnerů v oblasti ochrany přírody a krajiny 
v česko-polském příhraničí. Motivem aktivit 
je posílení řízení ochrany přírody Krkonoš, 
které ač rozděleny státní hranicí, představují 
přírodně jednotné přeshraniční chráněné 
území. 

Ty jsou ale po chvíli utěsněny a milíř tak několik desítek hodin doutná za vysokých teplot  
a minima přístupu vzduchu. Tím právě dochází k vzniku dřevného uhlí.
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Muzeum Ziemi Kłodzkiej společně s 
Regionálním muzeem v Náchodě rea-
lizovalo od 1. dubna 2017 do 31. března 
2018 projekt s názvem „Projektování dě-
jin” podpořený z prostředků Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj v rámci 
programu interreg V-a Česká republika 
– Polsko 2014-2020 a státního rozpočtu 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

V rámci projektu proběhla řada aktivit za-
měřených na popularizaci, výstavy, byly 
vydány publikace, uskutečnily se dílny  

Projektování dějin
v kladském muzeu a v muzeu v Náchodě 
(říjen, listopad 2017). Účastníci se učili go-
tickému písmu na základě rukopisu Kosmo-
vy kroniky z 12. století. Dále vznikla muzej-
ní pohádka pro děti s názvem „Duch Maxík 
a tajemství muzejního nádvoří”, která byla 

sborník s velmi hodnotnými vědeckými 
příspěvky. Byla uspořádána venkovní histo-
rická divadelní akce s názvem PER ASPERA 
AD ASTRA, a to u příležitosti Noční zá-
žitkové prohlídky města v rámci Slavnosti 
pevnosti (11. srpna 2017). Představení bylo 

a umělecky zaměřené akce, jejichž 
cílem bylo prohloubení spolupráce 
mezi kladským a náchodským mu-
zeem. Přispěly k aktivizaci a integ-
raci vědeckých obcí a také obyvatel 
česko-polského příhraničí. Cílem 
projektu bylo prohloubení historických 
znalostí obyvatel regionu a také zvýšení 
informovanosti o jeho historii a shrnutí vý-
zkumů zaměřených na dějiny území.

Díky podpoře z evropských prostředků byla 
připravena dvojjazyčná výstava věnovaná 
významným dějepiscům Kladska a jejich 
tvorbě. V rámci Noci muzeí 2017 se konal 
historicko-hudební performance, na který 
byl pozván český umělec Matěj Frank. Byla 
uspořádána také česko-polská konference   
o historiografii Kladska od dob středověku 
do současnosti. Po konferenci byl zpracován  

vyprávěním o dějinách Kladska z 16. a 17. 
století. Společnou procházku městem do-
provázely scénky, hudba a jezuitské diva-
dlo. Tento večer bylo možné navštívit ar-
chitektonické „skvosty kladského baroka”: 
bývalou jezuitskou kolej, konvikt a kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Během akce vy-
stoupil český soubor RITORNELLO pod 
vedením Michaela Pospíšila, který se věnuje 
reprodukci dávné hudby v dobovém duchu 
historically informed performence. V rámci 
projektu se konaly také polsko-české dílny 
„Kosmova kaligrafie”, které se uskutečnily  

zpracována v polštině i češtině. Byl to pro-
jekt s mimořádně velkým množstvím akcí 
navazující na minulost kladského regionu, 
který také umožnil úvahy o tom, jaký vliv na 
historii má každý z nás.
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Kde všude pomohly prostředky z investičních projektů 
přeshraničního programu? 

Během letošního roku se podařilo v rámci projektu „Zlepšení dopravní 

dostupnosti orlických a Bystřických hor“ zrekonstruovat úseky zpřístupňující 

obec Říčky v Orlických horách. V příštím roce pak budou práce pokračovat na 

průtahu č. III/3111 Rokytnice v Orlických horách – Orlické Záhoří. 

Město Trutnov vybudovalo nové odstavné parkoviště Babí v blízkosti 

dělostřelecké tvrze a rozhledny Stachelberg jako součást projektu 

„tajemství vojenského podzemí“.

Poblíž obce Nowa Ruda v Polsku, na Włodzické hoře, byla v rámci 

realizace projektu „Česko-polská Hřebenovka – východní část“ 

slavnostně otevřena první z 11 rozhleden.

Město Meziměstí v rámci projektu „společně proti živelným 

pohromám“ pořídilo vybavení pro místní hasičský sbor. 

Obec Nahořany v rámci projektu „výstavba infocentra – lhota 
u nahořan“ vybudovala turistické informační centrum.



Ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis byl ke dni 30. 9. 
2018 ukončen příjem projektových žádostí o dotaci na mikropro-
jekty předkládané do prioritní osy 4. jednalo se již o šesté kolo vý-
zvy v programovém období 2014-2020. Následně proběhla kontrola 
přijatelnosti u všech projektů a v průběhu listopadu byly všem žadate-
lům odeslány výzvy k doplnění nedostatků. Aktuálně probíhá bodové 
hodnocení projektů regionálními experty. Pracovníci sekretariátů FMP 
na české i polské straně také připravují podklady na zasedání Euroregi-
onálního řídícího výboru, které se bude konat dne 14. 2. 2019. Po tom-
to termínu se žadatelé dozvědí, zda byl jejich mikroprojekt podpořen 
k realizaci. Sledujte naše webové stránky www.euro-glacensis.cz  
a www.euroregion-glacensis.ng.pl, kde vždy zveřejňujeme aktuál-
ní informace o schválených projektech.

Zároveň je již nyní možné předložit mikroprojekt do dalšího kola vý-
zvy – opět se jedná o výzvu v rámci prioritní osy 4. Nejzazší termín pro 
předložení projektové žádosti je stanoven do dne 30. 5. 2019. Váš pro-
jektový záměr je jako vždy možné osobně konzultovat v sídle Správce 
FMP. Pro následné kolo výzvy, které bude vyhlášeno s platností od 31. 
5. 2019, předpokládáme, že opět uvolníme finanční prostředky v prio-
ritní ose 2 určené pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení atraktivity pří-
hraničního regionu s cílem navýšení jeho návštěvnosti. O konkrétních 
termínech a podmínkách předkládání Vás budeme dále informovat.

Zhodnocení první etapy FMP
Fond mikroprojektů je z pohledu administrace interně rozdělen na dvě 
finanční etapy, přičemž ta první byla ukončena ke dni 31. 12. 2018. Od 
počátku roku 2019 tak vstupujeme do druhé etapové části, proto si zde 
dovolíme uvést několik statistických údajů v číslech z právě ukončené 
první etapy:

Aktuálně ve Fondu mikroprojektů
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Mikroprojekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000388 s názvem 
„Dědictví předků“

Příjemce: Gmina Złoty Stok • Projektový partner: Obec Bílá Voda
v rámci projektu proběhla rekonstrukce chátrající památky – mauzolea 

Guttlerů, která byla začleněna do Městské turistické trasy ve Złotém 
stoku, a byla postavena informační tabule.

Mikroprojekt CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747 
„víra nás spojuje / Łączy nas wiara“

vedoucí partner: římskokatolická farnost neratov
Partner projektu: Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia nMP 

w Kamieńcu Ząbkowickim

Kde všude pomohly prostředky z Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Glacensis?

■ Od vyhlášení FMP dne 5. 5. 2016 bylo předloženo na české i polské 
straně Euroregionu Glacensis celkem 360 mikroprojektů.

■ Počet projektů s už uzavřenou smlouvou je přesně kulatý – již 200 
projektů bylo doposud schváleno a byla podepsána smlouva o fi-
nancování.

■ V prioritní ose 2 je z přidělené alokace aktuálně vyčerpáno 69% 
finančních prostředků, u prioritní osy 4 činí vyčerpaná alokace 
35%.

■ Mikroprojekty je třeba nejen kvalitně zpracovat, schválit a zreali-
zovat, ale také úspěšně vyúčtovat. V průběhu roku 2018 skončilo 
velké množství projektů svoji realizaci, u kterých následně ze stra-
ny Správce FMP probíhala kontrola vyúčtování. Za rok 2018 jsme 
uzavřeli a zahrnuli do souhrnných žádostí o proplacení více než 50 
mikroprojektů.

Při porovnání počtu předložených a počtu schválených projektů je 
zřejmé, že přípravě projektové žádosti je třeba věnovat náležitou péči. 
Stejnou pozornost je třeba věnovat i dokladování při vyúčtování mikro- 
projektu. I přes náročnou administrativu, a to jak z pohledu žadate-
lů, tak i z pohledu Správce FMP, hodnotíme Fond mikroprojektů jako 
úspěšný. Je to nejen díky zájmu žadatelů o předkládání projektových 
žádostí do Fondu, ale také díky týmu lidí v Euroregionu Glacensis, kte-
rý se o vaše mikroprojekty stará. Děkujeme tímto pracovníkům sekre-
tariátu Fondu mikroprojektů na české straně za jejich pracovní nasaze-
ní a dobře odvedenou práci při kontrolách projektů, zároveň děkujeme 
i polským kolegům za dobrou spolupráci! Společně nyní zahajujeme 
druhou etapovou část Fondu, ve které i nadále budeme podporovat 
vaše mikroprojekty.

Jana Čejpová, 
vedoucí Fondu mikroprojektů


