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Vážení čtenáři,

Společenský dům Solnice – 26. 9. 2019

po krásném a prosluněném létu nám začíná podzim, který
je pro Euroregion Glacensis časem zvýšeného mediálního zájmu, naštěstí pozitivního charakteru.
Co je důvodem? Světlo světa spatřují první investice z našich strategických projektů „Tajemství vojenského podzemí“
a „Česko-polská Hřebenovka“. Euroregion Glacensis v loňském roce získal pro sebe a své partnery na financování
těchto projektů prostředky z EU, z přeshraničního programu
Interreg V-A. Projekt „Tajemství vojenského podzemí“ je zaměřen na vojenskou turistiku a díky investičním prostředkům se veřejnosti zpřístupňují dosud utajená místa dávných
pevnostních objektů. Turisté také bezesporu ocení vybudování odstavných parkovišť u těchto objektů. Druhým projektem je „Česko-polská Hřebenovka“, jehož cílem je obnova
historické hřebenové trasy spolu s vybudováním a obnovou
rozhleden, převážně na místech, kde již kdysi stávaly. Rozhledny jsou euroregionální vlajkovou lodí a nutno říci, že ze
strany veřejnosti velice oblíbenou. Hřebenovka se stala pro
euroregion největším realizovaným projektem s největším
počtem 18 partnerů a nejvyšším rozpočtem projektu ve výši
3.571.000 EURO. Tento projekt je pro euroregion velkou výzvou a i přes potíže s neúměrným zvyšováním cen stavebních
prací postupně vznikají první stavby. O významnosti dopadů
aktivit v česko-polském regionu svědčí i to, že se naše stavby
dostávají do hlavních zpráv celostátních médií. Více podrobností se o projektech dozvíte na následujících stránkách našeho zpravodaje.
Aktuálně se nacházíme v období, kdy se na evropské půdě
intenzivně připravuje nové plánovací období 2021–2027.
Po letošních volbách do evropského parlamentu se opět
naplno rozjíždí příprava dotačních podpor, ve kterých
nechybí ani fondy na přeshraniční spolupráci. Euroregiony
v rámci přeshraničních programů spravují tzv. Fond
mikroprojektů a již dnes víme, že tento nástroj je pevně
zakotven v novém Nařízení k Evropské územní spolupráci,
a tudíž by měl i nadále finančně podporovat přeshraniční
spolupráci místních komunit. Euroregion Glacensis se na
nové období připravuje také.
Zahájili jsme zpracování
nové Strategie rozvoje Euroregionu Glacensis 2020+ a ve
spolupráci s ministerstvem
pro místní rozvoj připravujeme zjednodušení vyúčtování
mikroprojektů
přechodem
na paušální výdaje. Přejme
si tak společně, aby dotační
podpory v novém období pro
nás byly velkým přínosem.
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Váš Jaroslav Štefek,
sekretář euroregionu

Každým rokem je svolávána členská základna Euroregionu Glacensis k jednání Regionálního kongresu sdružení, a to zpravidla
dvakrát ročně, jednou na začátku roku a pak v druhé polovině.

Na druhé letošní setkání byl místem konání zvolen nově zrekonstruovaný Společenský dům v Solnici. „Pro svá jednání se snažíme vybírat zajímavá místa a inspirující budovy v obcích
našich členů. Poslední zasedání Rady euroregionu jsme měli
například v nově otevřeném Polyfunkčním centru základní školy
v Lánově na Trutnovsku. Společenský dům v Solnici je další zajímavou budovou, která bezesporu přispěla ke konstruktivnímu průběhu našeho zasedání“, dodal Jaroslav Štefek, sekretář
euroregionu. Po ukončení oficiálního programu jednání měli členové sdružení možnost společně si s přítomným starostou města
p. Hostinským osobně prohlédnout nově přebudovaný společenský objekt regionu, který byl pro veřejnost slavnostně otevřen dne
20. června v rámci Dne otevřených dveří.
„Historie kulturního domu v Solnici sahá do roku 1975, kdy začala příprava projektové dokumentace. Budova kulturního domu
s kapacitou 550 osob pak byla dokončena v roce 1981 a takřka
40 let sloužila pro pořádání společenských a kulturních akcí
v regionu, kde žije cca 30 000 obyvatel. V souvislosti s rozšiřováním průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, nárůstem počtu obyvatel
a nutností zlepšování veřejné infrastruktury v tomto regionu vyvstala před městem Solnice potřeba modernizace a rozšíření společenského domu. Rekonstrukce byla zahájena na podzim roku 2017.
Z předchozího provozu jsme byli poučeni o nutných změnách,
proto byly provedeny dispoziční změny, objekt byl rozšířen
o skladovou část, byla doplněna část divadelní techniky atd.
Rekonstrukcí došlo ke zvětšení zastavěné plochy, která vzrostla
o 50,32 % a obestavěný prostor o 65,32 %. Objekt aktuálně představuje největší dokončenou investici, zlepšující veřejnou infrastrukturu královéhradeckého regionu, v rámci usnesení vlády
o strategické průmyslové zóně Solnice – Kvasiny. Náklady na rozšíření a rekonstrukci společenského domu dosáhly částky téměř
114 milionů korun a projekt by nebylo možné zrealizovat bez státní
dotace ve výši 77,7 mil. Kč. Za to vše patří velký dík všem zapojeným“, dodal starosta města Solnice Ing. Jan Hostinský.

EUROREGION GLACENSIS

Členové Rady sdružení Euroregionu Glacensis
se vrátili do školních lavic
Na chvíli být zase žákem... Tak právě
to mohli zažít členové Rady sdružení
Euroregionu Glacensis, když začátkem
září zavítali do Základní školy v Lánově.
Zasedání probíhalo přímo v areálu školy v nově vybudovaném polyfunkčním
centru. Po ukončení jednání členové
Rady ve společnosti paní ředitelky školy p. Konikové a bývalého starosty obce
Lánova Ing. Vancla společně prošli celý
areál školy. Na vlastní oči se tak mohli
přesvědčit, že sny, které se daly na papír
před mnoha lety, se mohou při obrovském nasazení, píli a ctižádosti jednou
vyplnit a stát se tak skutečností.

Polytechnické a jazykově-komunikační centrum

Více informací o Základní a Mateřské
škole v Lánově poskytla paní ředitelka
Mgr. Radmila Koniková ve spolupráci
s výchovnou poradkyní PhDr. Martinou
Skalkovou:
„Naše Základní škola a Mateřská škola
je v obci Lánov, poblíž Vrchlabí. Jsme spádová, plně organizovaná škola s 300 žáky
a 95 dětmi ve třech mateřských školkách.
Za posledních pár let se škola díky podpoře a zájmu zřizovatele rozrostla a zmodernizovala. Zateplily se budovy, vybudovala
se nová tělocvična, jídelna, venkovní víceúčelové hřiště. Rozšířila se mateřská školka
i školní družina. Vznikly vybavené odborné učebny i kmenové třídy. Učitelé, včetně
zaměstnanců školy, se zapojili do plánování, možná trošku snění. Podařilo se vytvořit dlouhodobý plán rozvoje školy nazvaný
Škola pro 21. století. V něm jsou zachyce-

ny podněty, cíle, zkrátka vše, co bychom
ve škole chtěli dokázat. Jeden sen se letošní
rok splnil.
V červnu 2019 bylo zkolaudováno nové Polytechnické a jazykově-komunikační centrum. Pomůže nám vytvářet a rozšiřovat
pracovní dovednosti a návyky, jazykové, komunikační schopnosti, které v dnešní době
dětem tolik chybí. Škola centrem získala
čtyři jazykové učebny, které se dají přeměnit v jeden velký přednáškový sál. V něm
bude mít, kromě jiného, zázemí Klub nadaných dětí Lánovák. V přízemí jsou vybudovány dílny připravené na pracovní
činnosti. Menší dílna slouží jako keramická dílna nebo tzv. „stavebnicová.“ Ve velké
se opět bude řezat, pilovat, zatloukat…

kuchyni a cvičný byt se všemi vymoženostmi dnešní doby. Své pěstitelské schopnosti
procvičí ve skleníku, který je součástí novostavby, nebo na venkovním pozemku. Prostory od října také slouží pro mimoškolní
činnost – zájmové kroužky. Již nyní se zde
konají řemeslné dílny pod záštitou MAS
Krkonoše – plnění Krakonošovy stopy.
Tím ale naše plánování a snění nekončí.
Chceme ještě více školu propojit s přírodou.
Ve spolupráci s obcí, pedagogy a architekty
vzniká další projekt na venkovní hřiště. Po
práci přeci legraci! Venkovní fitness, prolézačky, učebna, arboretum, běžecké tratě,
sauna… Ať si děti mohou vychutnat pohyb
venku, blízko potoka, rybníčku i lesa.“

Žáci naší školy mají nyní možnost plně využívat při výuce krásnou, moderně vybavenou
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Evropské seskupení pro územní spolupráci
NOVUM (ESÚS)
K činnosti ESÚS NOVUM neodmyslitelně patří činnost pracovních skupin.
Pracovní skupiny zahájily svoji činnost
hned v roce 2016, tedy v prvním roce
zahájení činnosti ESÚS, a jejich jednání
probíhají pravidelně minimálně dvakrát
ročně. Bylo založeno šest pracovních
skupin – administrativní problémy, životní prostředí, doprava, územní plánování, hospodářská spolupráce a ochrana
zdraví a bezpečnost. Každý ze zakladatelů ESÚS nominoval do těchto pracovních
skupin své zástupce a jsem velmi rád, že
jejich činnost dává smysl.
Na jednáních jsou identifikovány problémy v jednotlivých oblastech života na česko-polském pohraničí, které se snažíme
následně řešit. Osobně jsem si myslel, že
díky svým dlouholetým zkušenostem jak
z komunální politiky, tak především z mé
ference, které chceme v rámci jednotlivých
pracovních skupin pořádat.
V závěru roku 2018 jsme uspořádali v Trutnově konferenci na téma doprava, kde jsme
se věnovali nejenom oblíbenému tématu dostavby dálnice D11/S3, ale její větší část byla věnována železniční dopravě
a také dopravě cyklistické. Na jaře letošního
roku jsme uspořádali dvě školící konference v oblasti územního plánování a myslím,
že si účastníci odnesli spoustu zajímavých
informací a zkušeností o tom, jak je tato
oblast řešena v obou našich zemích. V tom-

činnosti v Euroregionu Glacensis většinu
problémů znám, ale musím konstatovat,
že setkávání v rámci pracovních skupin mě
přesvědčilo o opaku. Složení pracovních
skupin není konečné a budeme rádi, pokud
někdo ze čtenářů Zpravodaje Euroregionu
Glacensis projeví zájem o zapojení se do jejich činností.
Vzhledem k výše uvedeným zkušenostem
jsme do Programu INTERREG V-A předložili projekt s názvem „Společně řešíme
problémy“ a byla nám přiznána dotace
nejen na vlastní činnost pracovních skupin
na období tří let, ale také na školení a kon-
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Budoucnost
Fondu malých projektů

Již v předchozích číslech zpravodaje
jsme Vás informovali o přípravě a vyjednávání podmínek programu přeshraniční spolupráce pro budoucí plánovací
období v rozmezí let 2021–2027. V připravovaných nařízeních je zakotvena
také realizace Fondu malých projektů,
proto i v novém období budou Fondy
součástí přeshraničních programů.
to roce uspořádáme tzv. školící konference
v oblasti ochrany životního prostředí, konkrétně na témata ochrana přírody, odpady
a voda, dále jednu týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti a další na téma doprava,
kterou bychom chtěli tentokrát zaměřit na
cyklodopravu a představit zde výsledky jiného velkého projektu týkajícího se této
zajímavé oblasti. Proběhne také konference
na téma hospodářská spolupráce. Pozvánky na veškeré tyto akce zasíláme jak na
všechny obce v příhraničním území ESÚS
NOVUM, tak dalším partnerům. Jejich nejdůležitějším cílem je seznámit všechny ty,
kteří se uvedenou problematikou zabývají,
s tím, jak se tyto problémy řeší na druhé
straně hranice a které orgány státní správy
a samosprávy jsou pro ně tím správným
partnerem. Dalším bonusem a inspirací
může být výměna zkušeností a představení
příkladů dobré praxe.
Miroslav Vlasák,
zástupce ředitele ESÚS NOVUM

Dobrou zprávou je, že administrativa a finanční řízení Fondu mikroprojektů v programovém období 2021–2027 by měly být
podstatně jednodušší, jelikož koncepce
předpisů navrhuje uplatnění zjednodušených možností vykazování, a to u všech
menších projektů s hodnotou do 100.000
EUR u aktivit typu people-to-people.
Mezi zjednodušené varianty vykazování nákladů se řadí použití jednotkových
nákladů (tzv. unit costs), paušálních částek (tzv. lump sums) a paušálních sazeb
(tzv. flat rates), případně kombinace všech
těchto tří typů.
Ministerstvo pro místní rozvoj (řídící orgán
programu) připravuje ve spolupráci s Euroregionem Glacensis již od poloviny loňského roku možné varianty, jak by toto zjednodušené vykazování nákladů mohlo vypadat
v budoucnu v praxi. Proběhlo již několik
schůzek a jednání. Aktuální stav přípravy
je vždy také představen zástupcům ostatních euroregionů na česko-polské hranici.

V září 2019 se uskutečnila dokonce dvě jednání správců Fondu mikroprojektů ve věci
přípravy na programové období 2021–2027.
Dne 4. 9. 2019 se sešli zástupci všech českopolských euroregionů v polském Prudniku,
následně dne 25. 9. 2019 se v Praze konalo
setkání zástupců euroregionů společně s řídícím i národním orgánem programu.
Nyní aktuálně probíhá u všech euroregionů analýza a sběr dat ze zrealizovaných
a finančně ukončených mikroprojektů,
které byly podpořeny v programovém období 2014–2020, aby MMR mělo potřebná
a konkrétní data od euroregionů pro stanovení dalšího postupu ve zjednodušeném
vykazování. Stav přípravy zjednodušených
možností vykazování je vždy konzultován
také se zástupci auditního orgánu, kteří na
celý proces dohlíží.
Věříme, že oblíbený nástroj „Fond mikroprojektů“ v budoucím programovém období 2021–2027 zjednoduší administrativu
a usnadní žadatelům organizaci kulturních
akcí, studentských výměn, soutěží pro
mládež a obdobných aktivit zaměřených
na podporu místních partnerství.
Jana Čejpová,
vedoucí Fondu mikroprojektů
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Program Interreg CZ-PL na internetu
V současné době není možné nepoužívat sociální sítě a internet
k propagaci a informování o projektech, které realizujete
z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Chtěl bych
Vás požádat o využívání internetu k propagaci a informování
o Vaší činnosti v přeshraničních projektech.

Proč je to tak důležité?
I. Úloha sociálních sítí na regionální a lokální úrovni

V současné době je komunikace přes sociální média (SM) klíčová,
protože:
až 45 % obyvatelstva je na sociálních médiích
počet uživatelů měsíčně:
• Facebook/2,2 mld. • YouTube/1,5 mld. • Instagram/1 mld.
Sociální média jsou jedním z nejdůležitějších prvků komunikační strategie. Jestli chcete, aby byly Vaše projekty propagované, musíte myslet
na SM. Není to komplikované a má to velký význam a výsledek.
V minulém roce Společný sekretariát připravil zajímavé školení, kde
jste se mohli seznámit s tím, jak fungují sociální média, jak se připojit a jak je efektivně používat. Školení „Jak provést efektivní komunikaci na Facebooku, YouTube a Instagramu pro Program
Interreg V-A Česká republika – Polsko“ jsou dostupná na kanále
Programu na YouTube:
školení Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=nGYdIE_d6ws
školení YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=zPcNu5Xkj4A
školení Instagram:
https://www.youtube.com/watch?v=EI6jvJF7wYo
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Doporučujeme seznámit se s nimi a používat je. Zveme vás do další
části online kurzu, jehož cílem je seznámit se s problematikou komunikace v sociálních médiích.

II. Program Interreg V-A Česká republika – Polsko používá k propagaci také hodně internet a sociální média
Kde můžete najít informace o Programu a projektech?
1. Veškeré informace o Programu a kontaktní údaje
najdete na webové stránce Programu

www.cz-pl.eu
2. Program Interreg má také svůj kanál na
www.Facebook.com/Interreg V-A CZ-PL.
Pokud ještě nejste, staňte se naším fanouškem na Facebooku. Jsou
tam dodávány průběžné informace o Programu, akcích a školeních
a také hodně zajímavých zpráv o evropské spolupráci a společných
projektech. Aktuální Facebook Programu sleduje 780 uživatelů
a sledovanost stále pokračuje.
3. Pro žadatele i příjemce Programu
a v poslední době také pro veřejnost jsme
otevřeli YouTube kanál Programu:
Interreg V-A CZ-PL.
Najdete tam webináře a školení z přípravy projektů a také hodně
filmů o projektech průběžných akcích.
Výroční akce Programu 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=g65mdr5mr1M
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4. Program Interreg V-A CZ-PL má také nový účet na
Instagramu @interregczpl, kam dáváme fotky projektů.
Prosíme, abyste se aktivně účastnili propagace a posílali na společný
sekretariát zajímavé fotky a krátké poutavé texty o Programu nebo
o projektech u Vás v regionech. Také prosíme, abyste používali
všude na webových stránkách Programu nebo na sociálních sítích
@interregczpl a hashtag #interregczpl#prekracujemehranice
#przekraczamygranice.
5. O prázdninách jsme se také připojili k online televizi https://www.televizeseznam.cz, a připravili 2 filmy
o projektech jako tipy na výlet:
• Hornoslezská železná cyklotrasa:
https://www.televizeseznam.cz/video/vyletak/hornoslezskazelezna-cyklotrasa-vede-po-uzavrenych-uhelnychzeleznicnich-tratich-63927932
• Velká Čantoryje:
https://www.televizeseznam.cz/video/vyletak/velkacantoryje-tajemna-chlouba-moravskoslezskychbeskyd-63952586

III. Cíle propagace a úkoly do budoucna

Je třeba mít na paměti, že propagace a informace o podpoře z prostředků EU mají být vedeny jednoduchým a soudržným jazykem,
aktivity by měly být adresovány nejširší možné cílové skupině

(general public – široká veřejnost) a zaměřit se na kvalitativní přístup, nejenom na samotné projekty, ale spíše na výsledky
• nalezení alternativního hlediska při sdílení příběhu, zdůrazňování
důležitosti navazování kontaktu s veřejností – zejména s nejmladší generací,
• využití nových médií a přizpůsobování se jim,
• spojování informací a číselných údajů s příběhy a tvářemi (human
stories), musí to být osobní příběhy, aby se s nimi adresáti mohli
ztotožnit,
• propagace komunikace na základě takových kritériích, jako je
transparentnost a zjednodušení, zjednodušování jazyka,
• viditelnost financování ze zdrojů EU.

IV. Oslava 30. výročí Interregu
Příští rok je velmi důležitý pro přeshraniční spolupráci,
budeme spolu oslavovat 30 let Interregu, což znamená, že:
rok 2020 je vyhlášen Evropským rokem Interregu a přeshraniční
spolupráce.
Myslete na to, abyste dělali propagaci projektů s heslem 30 let
spolupráce INTERREG, připojovali se do evropských akcí
v regionech a využívali hodně internet pro Vaše aktivity.
Děkuji za spolupráci
Maciej Molak a kolektiv JS

ZPRAVODAJ 3/2019
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Projekt Tajemství vojenského podzemí vrcholí
Projekt Tajemství vojenského podzemí,
věnující se pevnostní turistice na českopolské hranici, se dostal do své závěrečné fáze. Během uplynulých měsíců byly
ukončeny téměř všechny stavební práce
na objektech a infrastrukturách k nim
přiléhajících. Díky tomu se v nejbližších
dnech a týdnech může rozběhnout také
marketingová kampaň zahrnující tisk
propagačních materiálů, natáčení spotů
a uspořádání několika akcí včetně závěrečné konference. Vytvářena je také mobilní hra Quest.

Rokytnice v Orlických horách
– Pevnost Hanička

Na konci června bylo dokončeno parkoviště
Panské Pole umístěné asi 1,5 km od muzea
tvrze Hanička. Parkoviště mohou využívat
jak návštěvníci tvrze, tak turisté mířící do
Orlických hor. Hlavní novinkou v rokytnické pevnosti je ale bezesporu zrekonstruovaný dělostřelecký srub. Objekt, na němž
se velkou měrou podepsali jak Němci za 2.
světové války, tak minulý režim, který se ho
pokoušel přebudovat na protiatomový kryt,
byl uveden do původního stavu z roku 1938.
Speciálně pro Haničku byla vyrobena ve
Žďáru nad Sázavou replika
pět tun vážící střílny. Interiéry byly vybourány a betonové konstrukce doplněny
dle původního rozmístění.
Stejně tak zemní úpravy kolem srubu byly přizpůsobeny
dřívější podobě.

Stachelberg, z.s.
– Tvrz Stachelberg
Druhým objektem, na kterém probíhají stavební práce na české straně hranice, je tvrz
Stachelberg. Na rozdíl od Haničky zůstala
tato pevnost rozestavěna. Přesto je přístupná turistům a díky projektu „Tajemství“
bude moci rozšířit svoji prohlídkovou trasu. Zpřístupněn je další úsek podzemních
chodeb, z nichž bylo nutné vyčerpat velké
množství vody a přizpůsobit prostory pro

Turisté se do nových prostor
budou moci podívat v příští
sezoně.

návštěvníky. Z této části chodeb bude také
možné vyjít ven novým únikovým východem postaveným na místě plánovaného objektu T-S 72. V expozici budou naistalovány
nové panely, které turistům umožní porovnat reálný stav tvrze s plány z roku 1938.

8
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Gmina Głuszyca
– Podzemní město Osówka
V polském podzemním městě Osówka,
ukrytém v Sovích horách nedaleko Głuszyce, můžete nahlédnout do labyrintu chodeb a velkých sálů, jejichž přesný účel byl
a dodnes je tajný. Podle některých spekulací
zde mělo vzniknout Hitlerovo tajné sídlo,
podle jiných byly haly určeny k výrobě zbraní – jaderné pumy. Další náznaky ukazují,
že v prostorách pod Sovími horami mohlo
také skončit polské zlato, které sem podle
svědků směřovalo.

Dne 20. září proběhlo slavnostní otevření
nové multimediální výstavy a úprav objektu. Nainstalovány zde byly dataprojektory
seznamující návštěvníky s historií objektu, jeho umístěním, projektem Riese, prací
zajatců apod. Pořízeny byly také další části
expozice včetně informačních tabulí a vitrín. Upraven byl vchod do podzemí s přístřeškem pro návštěvníky. Uvnitř pak bylo
zřízeno nové schodiště a osvětlení.

Gmina Miejska Kamienna Góra
– Komplex ARADO
Dne 25. září byla slavnostně otevřena nová
infrastruktura sloužící především návštěvníkům
komplexu
ARADO, kteří budou
moci nechat své auto
na novém parkovišti v blízkosti vchodu
nebo navštívit nové
infocentrum na ul.
Lubawska.
Zrekonstruována byla také
cesta spojující Parkovou horu s podzemím.
To bylo během druhé světové války protkáno
podzemními
komplexy – dnes se ví
o deseti zařízeních.

V roce 1944 byla do této oblasti přesunuta z bezpečnostních důvodů část zbrojního
průmyslu. Kromě toho zde tým konstruktérů začal pracovat na nové konstrukci letadel
s dlouhým doletem a vysokou rychlostí.

ZPRAVODAJ 3/2019
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Vyhlídka na Guzowaté (492 m n. m.) je druhou
dokončenou investicí z projektu
„Česko-polská Hřebenovka – východní část“
Ve čtvrtek 19. 9. 2019 byla slavnostně
otevřena vyhlídka na Guzowaté (492 m
n. m.) nad obcí Radków v Polsku.
Vyhlídková plošina se nachází nad Radkówskou přehradou, která je uměle vytvo-

Vyhlídka na Guzowaté v datech:
Rozpočet investice:
182.241,- EUR

Projektový partner:
Gmina Radków
Vedoucí partner projektu:
Euroregion Glacensis
Stavební práce:
CAKO Sp. Z o.o., Polanica-Zdrój
Dokončení stavby:
červenec 2019

10
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řeným jezerem o délce téměř 1 km a šířce
cca 300 m. Jedná se o obnovu historické
vyhlídky v blízkosti státní hranice a novou
významnou investici z hlediska rozvoje cestovního ruchu v Radkówě a okolí. Můžete
se těšit na atraktivní výhledy na Národní

park Stolové hory, Broumovské stěny a Božanovský Špičák. Vyhlídková terasa je přístupná jak pro pěší po turistické trase (od
přehrady cca 1 km), tak pro motorizované
návštěvníky díky nově vybudované komunikaci a parkovišti.

EUROREGION GLACENSIS

Další investicí projektu „Hřebenovka“, jejíž slavnostní otevření proběhlo v sobotu,
dne 26. 10. 2019, je rozhledna na nejvyšším vrcholu Orlických hor, Velké Deštné
(1115 m n. m.). Rozhledna je vystavěna na
místě původní vyhlídkové věže a umožní
výhledy nejen na Rychnovsko, na Stolové,
Soví a Bystřické hory, ale také na Králický
Sněžník, Krkonoše a Jeseníky.
V rámci investic aktuálně probíhá také
výstavba rozhledny na Feistově kopci (711
m n. m.) nad Olešnicí v Orlických horách
a rozhledny ve Vysoké Srbské. Základové
desky obou rozhleden jsou již postaveny
a konstrukce nadzemních částí jsou
vyráběny v sídle dodavatelských firem.
Dokončení rozhleden očekáváme na jaře

příštího roku. Ještě letos bude realizována
stavba Jánského mostu přes Divokou Orlici
v Neratově. Mostem pro pěší bude opět
propojena hranice obou států, čímž bude
obnovena historická poutní cesta z Neratova
na vrchol Jagodná v Polsku (977 m n. m.),
kde v těchto dnech začala výstavba další
z původních rozhleden. V rámci projektu
byla na polské straně hranice čerstvě
zahájena také stavba rozhledny na Czerńcu
(840 m n. m.) v blízkosti obce Międzylesie
a rozhledny na Kłodzkiej Górze (757 m n.
m.) východně od Kłodzka.
Součástí projektu je také proznačení hřebenové trasy názvem a piktogramem Hřebenovky, která prochází Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým i Olomouckým

krajem. Na polské straně vede územím
Dolnoslezského vojvodství, kde horní větev
kopíruje historickou hranici bývalého Kladska. Celková trasa měří 589 km a již nyní je
díky úzké spolupráci krajů s KČT velká část
trasy proznačena. Na polské straně zajišťuje
proznačení trasy společnost PTTK.

„Česko-polská Hřebenovka
– východní část“
Celý projekt je zaměřen na revitalizaci historické hřebenové trasy v česko-polském
pohraničí, vybudování doprovodných investic a na propagační kampaň pod společnou značkou „Hřebenovka“. Trasa z velké
části kopíruje hranici a v několika místech
volně přechází do druhého státu. Očekávanými investicemi v rámci projektu jsou stavby 11 rozhleden, z toho 8 bude historickým
obnovením zaniklých rozhleden/vyhlídkových míst, nebo využitím jiného historického dědictví. Dále vzniknou dvě česko-polská turistická informační centra (Neratov
a Nový Hrádek) a bude nově postaven Jánský most v Neratově.

Více informací o celém
projektu najdete na:
www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

ZPRAVODAJ 3/2019
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Z kalendáře jubilejních oslav
– Vambeřice 2018
Vambeřice jsou již po dlouhá staletí neopakovatelným místem mariánského kultu a každým rokem také dějištěm mnoha kulturních akcí. Tradiční je již přes
deset let pořádaný Mezinárodní festival Ignáce Reimanna, který získal cenu

Přednosty samosprávného Kladského
okresu „Kladská růže 2016”, a také řada
dalších menších akcí.
V jubilejním roce 2018 se ve Vambeřicích
konalo o to více akcí, zejména kulturních

v podobě koncertů, ale také turistických,
lidových a dalších. Díky snaze Farnosti
Nanebevzetí Panny Marie se „dolnoslezský Jeruzalém“ stal i místem významných
náboženských akcí, které byly jiné než ty
v předchozích letech.

Slavnostní zahájení oslav jubilejního roku – 1. ledna
￼￼

*
Pašijové mystérium – 25. března

recitace dílčích částí Písma svatého doprovázena poezií kněze Karola Wojtyły a skladbami kněze Jana Twardowského s hudebním doprovodem vambeřického souboru
„Praise for Lord”.

*
Koncert „Korunovační mše”
Bernarda Stielera – 3. května

v provedení světoznámé sopranistky Grażyny Zielinské v doprovodu prof. Janusze Purzyckého (housle) a Szymona Olszańského
(varhany).

12
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*
Koncert „Pozvedám své oči” (Žalm 121) – 12. května

v provedení Nysa Gospel Choir, který působí u Institutu Jazzu Státní vysoké odborné školy
v Nyse pod vedením Piotra Barona.

EUROREGION GLACENSIS

*
Slavnosti provincie – 21. května

eucharistii sloužilo přes dvacet duchovních, včetně zástupců provincionální rady,
jubilantů a diecézních kněží. Významným
hostem byl otec Jacek Koman OFM, provinční ministr provincie Matky Boží Andělské Řádu menších bratří. Liturgii připravili
alumni františkánského Řádového kněžského semináře z Vratislavi – Karłowic. Homilii o úloze komunity v řeholním životě
přednesl otec Alan Brzyski OFM, provinční
ministr.
Během slavnostní mše svaté byli do Řádu
menších bratří přijati biskup Ignacy Dec
a kněz Andrzej Jackiewicz.

*
Koncert Police Symphony Orchestra
– 26. května

jako každým rokem skupina několika desítek mladých hudebníků z České republiky
(z Policka, Broumovska a Náchodska) odehrála koncert na schodišti baziliky.

*
Mše svatá s vyhlášením dekretu Apoštolské penitenciárie – 31. května.
*
17. Mezinárodní festival sborové
hudby Ignáce Reimanna
– 16.–17. června

koncert v provedení pěveckých sborů „Cantus” z Vambeřic, Hossana z Nysy a Carmina
Alta z ČR.

*
Koncert v provedení v tuzemsku i na světě
nejznámějšího polského barokního orchestru „Arte Dei Suonatori” a dánské

virtuosky zobcové flétny Bolette
Roed – 13. června hudebníci zahráli

Vivaldiho „Čtvero ročních období”.

 ￼

*
Pochod „Odtud do Vambeřic”
– 23. června

účastníci vyrazili z několika míst v kladském
regionu, aby se potkali ve Vambeřicích
a tímto oslavili 800. výročí dolnoslezského
Jeruzaléma.

ZPRAVODAJ 3/2019
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*
II. Vambeřická Reimannova hudební setkání - 23.–24. června

tentokrát vystoupili Chlapecký a mužský pěvecký sbor Poznaňské filharmonie „Poznańskie Słowiki” pod vedením
M. Wielocha, Akademický pěvecký sbor
Slezské polytechniky v Hlivicích, Pěvecký
sbor Ekonomické univerzity v Katovicích
a Spirituals Singers Band Vratislav.

*
Koncert pěveckého sboru „Psalmodia” Papežské univerzity Jana Pavla
II. v Krakově – 12. srpna.
*
Oslavy Nanebevzetí Panny Marie
– 15. srpna

jednalo se o završující akci spojenou s oslavami 800. výročí mariánského kultu ve Vambeřicích. Děkovnou mši svatou za 800. let Boží
milosti na tomto místě vedl biskup Jan Vokal
z Hradce Králové a koncelebrovali místní
ordinář biskup Ignacy Dec, biskup Wolfgang Ipolt – ordinář diecéze Görlitz, biskup Edward Janiak z Kalisze, biskup řeckokatolické gdaňsko-vratislavské eparchie.

14
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Włodzimierz Juszczak a svidnický pomocný
biskup Adam Bałabuch a provinční ministři Řádu menších bratří: otec Alan Brzyski
– provinční ministr z Vratislavi, otec Bernard Marciniak z Poznani, otec Jeroným Jurka z ČR. Příležitostnou homilii přednesl kněz
biskup Andrzej Czaja – opolský ordinář.
Slavnosti doprovázela 22. Čestná rota Praporu horské pěchoty z Kladska.

Po mši svaté měli účastníci možnost zúčastnit se Apelu paměti na náměstí Plac Koronacyjny.
Tento den se ve Vambeřicích konala i tradiční pouť.

EUROREGION GLACENSIS

*
II. Festival komorní a varhanní
hudby Kladska – 8. září

koncert v provedení titulárního varhaníka
Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha v Hnězdně Ryszarda Superczyńského;
v rámci pravidelného projektu, který zahrnuje různé umělecky významné koncerty.

*
Dožínky Svidnické diecéze – 9. září

diecézní slavnosti úrody stanovené svidnickým biskupem, od jubilejního roku se jedná
o stálou akci v kalendáři setkání ve Vambeřicích.

*
V. Přehlídka mladých
varhaníků – 13. října

koncert v provedení studentů
Hudební akademie Vratislav
a Akademie múzických umění
(AMU) v Praze, v rámci pravidelných setkání zaměřených na
propagaci mladých hudebníků.

ZPRAVODAJ 3/2019
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Skanzen v Pstrążné opět atraktivnější
V roce 2018 Muzeum lidové kultury
Sudetského podhůří v Kudowě-Zdrój
(Muzeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – skanzen v Pstrążné) společně s Institutem
lidového kulturního dědictví v Litomyšli
zrealizovalo projekt s názvem „Poznávací stezka po lidových památkách v pohraničí” v rámci Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.

pokladny, vývěsní štíty, hliněně láhve, sudy,
nádoby na různé zboží dovážené ze zámoří.
Návštěvníci mohou nahlédnout i do sklepa pod prodejnou, kde byl sklad zboží, ve
kterém je možné vidět různé sudy a bedny.
Díky tomu skanzen získal novou zajímavou
expozici, jež rozšířila dosavadní nabídku
a těší se velkému zájmu turistů. Ale není to

Díky řadě společných aktivit obou parterů
byly zatraktivněny expozice lidových památek na obou stranách hranice. Ve skanzenu

jediný přínos tohoto projektu. Vznikla také
aplikace do mobilních telefonů a webová
stránka. Tyto nástroje zatraktivňují prohlídku zajímavostí partnerských institucí na
obou stranách hranice. Aplikace a web poskytují návštěvníkům dodatečné informace
o objektech skanzenu a jsou také pozvánkou k návštěvě expozice partnera na druhé
straně hranice.

v Pstrążné byl zrekonstruován koloniál, který byl ve třicátých letech 20. století provozován v budově kovárny. Z ulice dostupné
prostory, v nichž se kdysi nacházel tento obchod, byly zrekonstruovány do původního
vzhledu. Byla obnovena kdysi zazděná okna
a dveře, položena kamenná podlaha, byl
zrekonstruován historický nábytek a také
pořízeno starožitné vybavení prodejny –

16
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Obě partnerské instituce mají stejné cíle,
a to zachování bohatého kulturního dědictví
česko-polského příhraničí a jejich zpřístupnění návštěvníkům regionu. Díky realizaci
projektu se nabídka obou muzeí zatraktivnila, je dostupnější a lépe propagována na
obou stranách hranice.

EUROREGION GLACENSIS

Nad Borovnicí vyroste větrný mlýn

Po padesáti letech se do Borovnice na
Trutnovsku vrací poslední větrný mlýn
lužického typu v Čechách. Stavba byla
zahájena v roce 2018 a pokračuje i letos.
Její ukončení se plánuje na jaro 2020.
Po dokončení zde vznikne naučný a odpočinkový areál, který bude sloužit široké
veřejnosti. Na stavbě mlýna se podílí profesionální sekernická firma a řemeslné školy
Královéhradeckého kraje. Žáci jsou zapojeni nejen do stavby, ale do budoucna se budou podílet i na provozu mlýna. Dřevo na

stavbu pokáceli žáci České lesnické akademie v Trutnově, materiálu
se následně ujali mladí tesaři z jaroměřské řemeslné školy. K nim se
přidají ještě truhláři z Nové Paky, kteří zajistí výplně okenních a dveřních otvorů. O dokumentaci a následnou propagaci se starají žáci
cestovního ruchu ze Dvora Králové nad Labem. Mlýn bude po svém
dokončení plně funkční.
Královéhradecký kraj obci Borovnice pomohl s financováním – poskytl 1,5 milionu korun. Prostřednictvím veřejné sbírky byla zatím
získána částka 87 tisíc korun. V současnosti obec jedná o jejím prodloužení.
Od roku 1997 se borovničtí opět snaží navrátit dominantu jejich
obce zpět tam, kam patří. Za tímto účelem byl v obci místními dobrovolníky založen Spolek Větrák.
Průběh stavby můžete sledovat na www.vetrny-mlyn-borovnice.cz

ZPRAVODAJ 3/2019

17

EUROREGION GLACENSIS

Solanková gradovna ve Stronie Śląskie otevřena!

28. června 2019 byla slavnostně otevřena solanková gradovna
v městském parku ve Stronie Śląskie. Obec Stronie Śląskie podala žádost o dotaci na projekt do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis a získala finanční podporu z programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko. Celkové výdaje na investici činí
192 000 zlotých. Partnerem projektu je na české straně Staré
Město.
Solanka mimo jiné podporuje léčbu onemocnění dýchacích cest,
ORL nemocí, hypotyreózy, kožních potíží a únavových stavů způso-
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bených snížením odolnosti na stres. Říká se, že hodina vdechování
vzduchu s mikroprvky ze solanky odpovídá třem dnům stráveným
u moře!
Za zmínku ještě stojí, že je to první solanková gradovna v Kladské
kotlině.
Abychom předešli pochybnostem – gradovna je veřejně přístupná
a využívat ji lze zdarma!

EUROREGION GLACENSIS

Aktuálně ve Fondu mikroprojektů
6. kolo výzvy FMP
Během letního období probíhala na českém i polském sekretariátu Fondu mikroprojektů kontrola projektových žádostí,
které byly předloženy do 6. kola výzvy
s termínem předkládání do 30. 5. 2019.
Jak jsme již informovali v minulém Zpravodaji, do této výzvy bylo předloženo celkem
43 mikroprojektů (21 projektů na české
straně, 22 projektů na polské straně). Dobrou zprávou je, že v rámci kontroly přijatelnosti nebyla na české straně vyřazena žádná
projektová žádost pro nesplnění podmínek!
Na polské straně bylo vyřazeno celkem
6 žádostí, přičemž některé mikroprojekty se
opět úspěšně „vrátily do hry“ po zasedání
odvolací komise.

byl stanoven do 31. 10. 2019. Do této výzvy lze podat projektovou žádost v rámci
prioritní osy 2 i 4.

Následně probíhalo bodové hodnocení,
které prováděli mezinárodní experti. Poté
byly mikroprojekty již připraveny na zasedání Euroregionálního řídícího výboru, který projednával jejich schvalování na svém
zasedání dne 11. 10. 2019.

Podmínky této výzvy byly následující:
• Prioritní osa 4 – bez omezení
• Prioritní osa 2 – mikroprojekt musí přispívat k plnění programového výstupového indikátoru „elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou
atraktivitou“ (přesná definice tohoto
indikátoru je uvedena ve Směrnici pro
žadatele).

Seznam podpořených mikroprojektů je
zveřejněn na webových stránkách.

7. kolo výzvy FMP

V případě Vašeho zájmu o konzultaci projektového záměru Vás rádi uvidíme v sídle
našeho sekretariátu v Rychnově nad Kněžnou nebo v Kłodzku.

Správce FMP na české i polské straně aktuálně také konzultuje s potencionálními
žadateli jejich projektové záměry, které
žadatelé plánují předložit do 7. kola výzvy – nejzazší termín pro předkládání

Aktuální čerpání alokace FMP
V poslední době stále častěji slýcháme otázku, jak jsme na tom
se zbývající alokací ve Fondu mikroprojektů a zda mohou žadatelé ještě očekávat další výzvy v tomto programovém období
2014–2020.
Proto si Vám zde dovolujeme představit přehledný graf, který ukazuje celkovou alokaci v dělení na prioritní osy a dále v dělení na českou
a polskou stranu včetně vyčerpaných finančních prostředků. Graf

Přehled čerpání alokace FMP
v Euroregionu Glacensis – prioritní osa 2

1 500 000 €

Fond mikroprojektů bude trvat až do poloviny roku 2023, přičemž
poslední výzvu a schvalování mikroprojektů v rámci tohoto programového období předpokládáme v průběhu roku 2022.
Jana Čejpová,
vedoucí Fondu mikroprojektů

Přehled čerpání alokace FMP
v Euroregionu Glacensis – prioritní osa 4
3 500 000 €

2 500 000 €
2 000 000 €

ukazuje, že finance na Vaše mikroprojekty jsou stále ještě k dispozici.

2 053 647 €

3 000 000 €

2 000 000 €
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vyčerpáno PO 2
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Kde všude pomohly prostředky z Fondu mikroprojektů
v Euroregionu Glacensis?

Mikroprojekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001399
Název projektu: „Po stopách sv. Jakuba v česko-polském příhraničí“
Žadatel: obec Křinice
Partneři projektu: Gmina Mieroszów, Gmina Radków, město Meziměstí

Č. projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001686
Název projektu: „Elektronický turistický informační systém“
Žadatel: Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Vydává Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
ve spolupráci se Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, Polsko
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