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Vítání pana starosty v obci

Vážení pøátelé,
tak nám zase letos pøišly
Vánoce o týden døív, soudì podle výzdoby v obchodech a reklamy se stromeèkem a divoèákem. Pøiblížil se ten èas horeèného
úsilí a zvýšené aktivity.
Jako bychom v tìchto posledních dnech, které nás
èekají, chtìli zvládnout to,
co jsme úspìšnì celý rok
odkládali. A tak se honíme, štveme, jsme nervózní
a podráždìní, protože nám
stále ještì nìco „chybí“.
Taky intenzivnì upíráme svùj zrak za horizont dìní a vìøíme,
že ten další rok bude lepší. Budeme se mít lépe, budeme
šśastnìjší a zdravìjší. Oèekáváme, jak dopadnou jednání

a jaká vlastnì bude výsledná podoba tøeba dotaèních titulù a operaèních programù (a i to se zde dozvíte). Zajímají
nás vìci, které jsou více ménì nepodstatné, ale díky nim
nenacházíme èas na vìci krásné, které nás potìší a pouèí.
A proto bychom si v tom èase mìli najít okamžiky a zajít
se podívat tøeba do Tøebechovic pod Orebem, kde pøed
nìkolika týdny otevøeli nové muzeum betlémù. A u díla
našich pøedkù se zasnít. Zamyslet se, nad svými kroky
a èiny, a zda není lepší tento èas vìnovat svým blízkým
a pøátelùm, které neustále odsouváme s tím, že to oni pochopí. V tomto èase vánoèním Vám pøeji, abyste si našli
to své vlastní kouzlo Vánoc a konec roku prožili v klidu
a harmonii. Možná k tomu mohou pøispìt i slova Woody
Allena „Chcete-li rozesmát boha, øeknìte mu své plány na
tøi mìsíce dopøedu“.
Krásné a požehnané Vánoce a hodnì optimismu a síly do
nového roku.
Miroslav Kocián
1. místopøedseda èeské èásti Euroregionu Glacensis

Z Fondu mikroprojektù v Euroregionu Glacensis
budou rozdìleny poslední prostøedky
Dne 15. 2. 2013 byl ukonèen doposud poslední sbìr mikroprojektù pro 11. zasedaní Euroregionálního øídícího
výboru, a tím došlo k pozastavení prùbìžného pøijímání
mikroprojektù. Vìtšina schválených mikroprojektù již dokonèila svou realizaci a žadatelé také pøedložili své vyúètování. Vzhledem k úsporám z výbìrových øízení a z
dùvodù nìkterých dílèích neuznatelných výdajù dochází
k úsporám, které budou dodateènì rozdìleny mezi nové
žadatele.
Proto dochází k obnovení pøíjmu žádostí a vyhlášení dodateèného sbìru mikroprojektù.
Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektù
oznamuje vyhlášení dodateèné 12. výzvy k pøedkládání
projektových žádostí. Sbìr bude ukonèen v termínu do
14. 2. 2014 do 12.00 hodin.
Dodateèná výzva má následující omezení:
S ohledem na omezenou alokaci finanèních prostøedkù je stanoven limit na pøedložení 1 projektové žádosti za daný subjekt žadatele (jedno IÈO
jedna žádost). Každý žadatel tak smí pøedložit k evidenci pouze jeden projektový zámìr. Tento žadatel však smí vystupovat jako partner pøi pøedložení
zrcadlového nebo samostatnì realizovaného mikroprojektu jiného žadatele.
Vzhledem k blížícímu se konci programovacího období
je stanovena omezená doba realizace mikroprojektù,
která je stanovena max. do 31. 3. 2015. Pøedložené
projektové žádosti na mikroprojekty do 12. výzvy musí
respektovat tento závazný nejzazší termín ukonèení
realizace.

V rámci 12. dodateèné výzvy budou rozdìleny veškeré finanèní prostøedky z Fondu a sestaven tzv. seznam
náhradních mikroprojektù, které získají smlouvu o poskytnutí dotace až po získání dalších úspor ve Fondu.
Na tyto mikroprojekty se nebude vztahovat podmínka
ukonèení doby realizace do 31. 3. 2015 a z dùvodu
pozdìjšího uzavøení smlouvy bude Správcem umožnìno posunutí harmonogramu ukonèení daného mikroprojektu.
Z dùvodu stanovení tìchto omezujících podmínek
Správce Fondu doporuèuje uskuteènìní konzultací svých
projektových zámìrù na sekretariátu FMP. Podrobné podmínky jsou na www.euro-glacensis.cz
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Vítìzem pátého roèníku soutìže ERA Starosta
roku se stala obec z Královéhradeckého kraje

Obec Podbøezí na Rychnovsku má nejlepšího starostu
v Èeské republice. Antonín Novotný totiž získal titul ERA
Starosta roku 2013 v pátém roèníku této soutìže. Ze
77 nominovaných osobností, stojících v èele obcí do 2000 obyvatel, postoupil nejprve mezi pìt finalistù a poté s pøevahou zvítìzil.
Titul a šek na 250 tisíc korun pro svou obec sice pøevzal
22. øíjna 2013 v pražské Malostranské besedì, oslavy

vítìzství ale vyvrcholily v pátek 1. listopadu pøímo v obci
Podbøezí. Oslavit vítìzství svého starosty pøišly na dvì
stovky obyvatel obce Podbøezí. Svému starostovi pøišli
poblahopøát jeho sousedé a pøátelé, èlenové místních
spolkù, zástupci kraje i èlenové zastupitelstva. Nechybìli ani zástupci organizátorù soutìže, tedy Nadace VIA
a ERY, kteøí Antonínovi Novotnému pøedali Rychtáøské
právo, tradièní symbol starostenského úøadu.
Antonín Novotný je starostou obce Podbøezí od roku 1994.
Za témìø 20 let ve funkci se mu podaøilo rozvinout malou
obec na úroveò moderního malomìsta, ve kterém se daøí
komunitnímu životu. Pro své obyvatele je vzorem i v péèi
o rodinu. Sám vychoval osm vlastních dìtí a tìší se z více
než dvaceti vnouèat. Na svém starostovi obèané oceòují
jeho široký zábìr a zájem o stabilní vedení obce, schopnost naslouchat a porozumìt názorùm ostatních, obrovskou píli a pracovitost, pokoru i hrdost na svou obec.
GRATULUJEME

Hlavní aktéøi èesko-polské spolupráce zasedali
v Rychnovì nad Knìžnou
Do Rychnova nad Knìžnou, které je zároveò sídlem èeské
èásti Euroregionu Glacensis, se na tøi dny pøesunulo hlavní
dìní èesko-polské spolupráce. Dne 4. 11. 2013 zasedaly
èesko-polské euroregiony ve vìci tvorby Analýzy systémových problémù bránících rozvoji pøeshranièní spolupráce. Jedná se o zmapování systémových problémù a odlišností v zákonných naøízeních v obou státech, které brání
dalšímu rozvoji spolupráce. Následující den 5. 11. 2013
probìhlo 12. zasedání Monitorovacího výboru OP pøeshranièní spolupráce ÈR-PR 2007 - 2013. Na tomto zasedání se mimo jiné rozhodovalo o pøedložených projektech
v oblastech podpory 2.1 (podnikání) a 3.2 (volnoèasové

aktivity). Èlenové MV doporuèili 9 žádostí k financování
a dalších 10 žádostí jako náhradní projekty – pøehled tìchto projektù najdete na www.cz-pl.eu. Monitorovací výbor
také rozhodl, že do 31. 1. 2014 budou pøijímány nové
žádosti v oblasti podpory 2.2 - Podpora rozvoje cestovního ruchu. Vzhledem k malému objemu prostøedkù a krátké
dobì realizace jsou oèekávány menší projekty s dotací do
300 tis. €. Poslední den spoleèného zasedání byl vìnován
pøípravì programu na období 2014 – 2020. Oèekáváme,
že v první polovinì roku 2014 bude již jasné, které oblasti
budou v následujících letech podporovány z pøeshranièního programu a za jakých podmínek.
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Budoucnost evropské
územní spolupráce
ní soukromých investic), v pøípadì mìkkých projektù pak
na vzdìlávání, trh práce, chudobu a na podporu veøejné
správy. Podíl mìkkých projektù (financovaných Evropským
sociálním fondem) na celkové alokaci bude nejménì 23,1 %,
avšak nesmí být nižší než alokace v souèasném období.
Více než doposud by mìlo docházet k aplikaci integrovaného pøístupu - vyhnutí se byrokracii a administrativnímu
pøístupu, zamìøení na støednìdobé strategie a na základì
analýz stanovení potøebnosti investic; hledání vazeb mezi
fondy a ostatními zdroji financování z EU.
Všechny fondy, které obecné naøízení pokrývá (EFRR, ESF,
KF, EZFRV a ENRF), mají spoleèný název Evropské strukturální a investièní fondy (ESIF). Samostatnì se o EFRR a ESF
hovoøí jako o strukturálních fondech.

Vyjednávání o budoucí kohezní politice se
blíží do finále

Státy budou novì pøipravovat tzv. Partnerské dohody,
které pøipraví ve spolupráci se všemi zainteresovanými
partnery a budou o nich vyjednávat s Evropskou komisí.

Maraton vyjednávání o pravidlech èerpání budoucích evropských fondù se pomalu blíží ke konci. Evropským institucím v Bruselu se pomalu, ale jistì daøí nalézt kompromis ve
vìtšinì hlavních oblastí legislativy vèetnì výše evropského
rozpoètu v následujících sedmi letech.

Operaèní programy mají být Komisi pøedloženy do tøí
mìsícù po pøedložení Partnerské dohody. V jednom OP
bude možné využít 10 % flexibilitu mezi fondy ERDF/
CF a ESF. Pro schválení OP musí èlenský stát splnit soubor
pøedbìžných podmínek (ex-ante kondicionalit).

Více než 20 miliard euro pro Èeskou republiku

Pøípravou Dohody a jejím vyjednáváním s EK je v Èeské
republice usnesením vlády è. 650/2011 a è. 867/2012 povìøeno ministerstvo pro místní rozvoj. Zpracování Dohody
zaèalo na podzim roku 2012. V bøeznu 2013 dala EK první
stanovisko k Dohodì a 12. èervna vzala Dohodu na vìdomí vláda. MMR poskytlo 14. èervna 2013 návrh Dohody
Evropské komisi, ta požádala o doplnìní nìkterých èástí,
takže upravená Dohoda byla EK zaslána v polovinì èervence. EK se k Dohodì vyjádøila v polovinì øíjna 2013. Koneèná
verze Dohody bude k dispozici poèátkem pøíštího roku.

Na konci èervna 2013 bylo dosaženo politické shody mezi
Evropským parlamentem a Radou nad pøíštím víceletým finanèním rámcem. Výdaje zùstaly ve výši stanovené na setkání èlenských státù v únoru, tj. ve výši 960 mld. eur a 37 mld. eur
na mimorozpoètové nástroje (v cenách 2011), tj. Evropský
rozvojový fond, Globalizaèní fond, Fond solidarity a nástroje flexibility.
Evropský parlament pøijal poèátkem èervence rezoluci
podporující tuto dohodu, ovšem podporu podmínil splnìním podmínky, že pøíslušná legislativa, která na finanèní rámec navazuje, musí být taktéž politicky podpoøena, a také
že se vyøeší stávající problémy s nedostatkem prostøedkù
v letošním roce. Druhou podmínku splnila Rada ECOFIN
o pár dní pozdìji pøijetím rozhodnutí navýšit rozpoèet pro
rok 2013 o 7,3 mld. eur na pokrytí neoèekávaných výdajù.
Èeská republika touto dohodou získá v kohezní politice
více jak 20,5 mld. eur v cenách 2011 (tzn. 23 mld. eur v bìžných cenách). ÈR se tak na základì výsledkù vyjednávání
na Evropské radì posunula mezi prvních pìt státù s nejvyšší
alokací kohezní politiky na obyvatele.
Mezi rozhodnutí spadající pod víceletý finanèní rámec patøí také zachování míry spolufinancování projektù pro ménì
rozvinuté regiony ve výši 85 %, uznatelnost DPH u kohezních projektù a zavedení pravidla N+3 pro všechny fondy
a všechny státy EU.
Snaha nastavit jednodušší pravidla
Mezi hlavní principy nových sektorových naøízení patøí
vìtší zamìøení evropských fondù na vybrané investice
a priority – konkrétnì pak na výzkum a inovace, na podporu malých a støedních podnikù, na podporu energetickým
opatøením a øešení dopadù zmìn klimatu (tzv. nízkouhlíková
ekonomika), na vìtší roli finanèních nástrojù (snaha o zvýše-
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Dle Komise musí ÈR pøed zaèátkem pøíštího programovacího období:
mít hotovou vnitrostátní nebo regionální strategii pro
výzkum a inovace pro inteligentní specializaci,
mít hotovou komplexní vnitrostátní strategii pro dopravu,
mít pøipravena opatøení k provedení iniciativy „Small Business Act“,
provádìt acquis EU v oblasti ochrany životního prostøedí,
mít existenci strategie pro posílení úèinnosti správy, vèetnì pøijetí zákona o veøejné službì odpovídající evropským
normám,
mít vnitrostátní/regionální strategie k zvýšení kvality terciárního vzdìlávání,
mít víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
a rozvoj a mít vnitrostátní správní kapacity pro sbìr
údajù o tomto odvìtví.
Míry spolufinancování èiní 85 % u ménì vyspìlých regionù (ÈR mimo Prahu), 80 % - pøechodové regiony (ne v ÈR),
50 % více rozvinuté regiony (Praha); 85 % na Evropskou
územní spolupráci (pøeshranièní, regionální a nadnárodní);
85 % kohezní fond. Pokud se investuje prostøednictvím komunitnì vedeného místního rozvoje, ITI nebo SAP, lze spolufinancování navýšit o 10 %.
Pravidla posilují princip partnerství - naøízení vyèleòují
místní a regionální samosprávy a stanoví èlenským státùm

povinnost uzavøít s nimi
partnerství. Komise pøijme
delegovaným aktem Evropský kodex partnerství,
kterým stanoví, jakým zpùsobem mají èlenské státy
princip partnerství aplikovat. Komise bude mít za
povinnost jednou roènì
konzultovat evropské zástupce partnerù a zprávu
z této konzultace pøedložit
Radì a EP.
Podporu z fondù bude nutné vrátit (ve výši odpovídající
proporènì dobì, po kterou nejsou podmínky splnìny)
v pøípadì, že podporu dostane podnik, který bìhem 5 let
po ukonèení operace pøestane produkci vyrábìt, nebo ji
pøesune mimo oblast programu. Pokud podnik pøesune
svou aktivitu mimo EU, prodlužuje se lhùta, po kterou by
musel podporu vrátit, na 10 let.
Ke zjednodušení kontrol má dojít tím, že u operací do
200 tis. eur u EFRR a u KF a do 150 tis. eur u ESF se nebude
provádìt více než jeden audit buï Komisí, nebo auditním
orgánem. U operací vìtších nemá docházet k více než jedné kontrole buï Komisí, nebo auditním orgánem za rok.
Navíc nemá dojít ke kontrole v pøípadì, že v daném roce již
kontrolu provádìl Evropský úèetní dvùr a za pøedpokladu,
že výstupy této kontroly mùže Komise použít pro splnìní
vlastních úkolù.
Zavádí se tzv. spoleèný akèní plán - nástroj pro lepší aplikaci Evropského sociálního fondu. Má být zamìøen na výsledky se zjednodušeným systémem vykazování nákladù
(prostøednictvím jednorázových plateb nebo jednotkových
nákladù cen). Zacílen bude na geografické území nebo na
cílovou skupinu a má se realizovat prostøednictvím akèního plánu. Øízený má být jak monitorovacím výborem, tak
øídícím výborem. V podmínkách Èeské republiky by napø.
mohlo jít o projekt na podporu zamìstnanosti zamìøený
na urèité skupiny lidí - napø. mládež, který by realizovaly
úøady práce a kde by se vykazovaly náklady jednotkovì.
Taktéž by šlo projekt realizovat v oblasti sociálního zaèleòování (napø. projekt zamìøený geograficky na vylouèené
oblasti).
Novì je podporován také tzv. komunitnì vedený místní
rozvoj (KVMR) - možnost financovat místní akèní skupiny
pod tímto štítkem ze všech ESIF. Hlavní odpovìdnost za
tuto metodu bude stále ležet na Evropském zemìdìlském
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kde bude probíhat financování prostøednictvím metody LEADER; ostatní fondy
budou doplòkové. Doposud ÈR nepoèítá s možností, že by
CLLD financoval jako hlavní jiný fond než EZFRV.
Mezi další informaèní aspekty nových naøízení patøí povinnost pøipravit zveøejnìní na stránkách generálních øeditelství EK manuál pro pøíjemce k využití fondù obecného
naøízení a k využití nástrojù na unijní úrovni. Èlenské státy
mají zajistit jednu webovou stránku nebo portál s informacemi o všech operaèních programech a s pøístupem k nim,
vèetnì informací o naèasování výzev a pøípadných konzultaèních procesech. Èlenské státy budou také zveøejòovat
výroèní a finální zprávy programù a jejich syntézy mají být
zpøístupnìny obèanùm.

ní a komunikaèní technologie, malé a støední podniky
a nízkouhlíkovou ekonomiku; tyto 4 tematické cíle mají
mít alokováno 80 % celého ERRF,
umožnìní podpory infrastruktury turismu malého rozsahu
a kultury (odùvodnìné pøípady); taktéž podpora kulturního a kreativního prùmyslu a e-kultury,
zákaz pro investice do letišś, pokud nesouvisí s ochranou
životního prostøedí, a to i u TEN-T (nicménì povoluje Kohezní fond),
velké podniky a MSP - ano pro energeticky úsporná
opatøení,
podpora mìstské mobility,
podpora vodohospodáøství i nad rámec acquis,
mìstská obnova a obnova upadajících území,
podpora opatøení øešících zneèištìní vzduchu a snížení
hluku,
rozvoj a obnova železnièních systémù,
podpora chytrého skladování energií a distribuèních
systémù,
podpora sociálních, kulturních a rekreaèních zaøízení na
podporu sociálního zaèleòování,
podpora sociální regenerace deprivovaných území.
Novì je specifikována tzv. mìstská dimenze, na kterou
má být smìøováno 5 % EFRR. Delegace pravomocí by mìla
být alespoò ve formì možnosti vybírat projekty mìsty,
resp. využít globální granty na úrovni mìst. Vyèlenìných
5 % mùže jít jak pøes ITI nebo specifickou prioritní osou
v operaèním programu nebo specifickým OP. V dohodì
o partnerství nemusí existovat seznam mìst, ale staèí kritéria výbìru mìst podporovaných ITI.

Komise bude oèekávat zvláštní odùvodnìní, pokud jde
o užiteènost investic do:
podpory sportovní infrastruktury,
výstavby nových a rozšíøení stávajících nemocnic,
investic do místních komunikací,
infrastruktury v oblasti všeobecného vzdìlávání,
investice do kultury lze podpoøit v rámci integrovaných
plánù hospodáøského rozvoje a nebo rozvoje cestovního ruchu (komerèní turistická zaøízení, jako jsou hotely,
volnoèasová a lázeòská zaøízení, by mìla být financována
ze soukromých finanèních prostøedkù),
základní veøejná turistická infrastruktura, informace, pøeshranièní spolupráce, malá zaøízení, agroturistika atd.
pøedstavují na druhou stranu v nìkterých oblastech potenciálnì zdùvodnitelné využití fondù SSR, napøíklad jako
prostøedek diverzifikace a využití ekonomického potenciálu venkovských oblastí.

Fond soudržnosti
Kohezní fond bude již tradiènì podporovat velké environmentální a dopravní projekty ve stejných oblastech
jako podporuje EFRR. Zahrnuty budou i strategie ke snížení
uhlíku ve mìstech, obnova mìst, multimodální a udržitelná
mìstská doprava a kogeneraèní zaøízení na teplo a energii.
Navíc budou umožnìny investice do bydlení v pøípadì, že
pùjde o úspory energie a podporu obnovitelných zdrojù
energie. Kohezní fond by mìl otevøít dveøe investicím do
infrastruktury letišś mimo životní prostøedí, EFRR do infrastruktury letišś zamìøené na ochranu životního prostøedí.
Ing. Oldøich Vlasák
místopøedseda Evropského parlamentu

Evropský fond pro regionální rozvoj (vèetnì
projektù Evropské územní spolupráce)
Z hlediska realizace projektù financovaných z Evropského
fondu pro regionální rozvoj je klíèové:
koncentrace zdrojù na 4 tematické cíle, alespoò dva
z nich musí být na vìdu, výzkum a inovace, informaè-
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Významné konference na
Deset let spolupráce mezi Královéhradeckým
krajem a Dolnoslezským vojvodstvím
V letošním roce uplynulo deset let od spolupráce mezi
Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím.
U pøíležitosti výroèí podpisu partnerské smlouvy byla
v rámci projektu spolufinancovaného z prostøedkù ERDF
prostøednictvím Euroregionu Glacensis ve dnech 16. - 17. øíjna 2013 uspoøádaná dvoudenní konference. První den setkání byl zahájen v Polsku na zámku Ksi¹¿ a druhý den pokraèovalo jednání na èeské stranì v Náchodì. Konference byla
pøedevším zamìøená na zhodnocení uplynulých deseti let
úspìšné spolupráce a na hledání dalších možností posílení
pøeshranièní spolupráce mezi partnery.
Partnerská smlouva mezi Královéhradeckým krajem
a Dolnoslezským vojvodstvím byla podepsána dne 16. øíjna 2003 na zámku Ksiaz u Walbrzychu.
Dolnoslezské vojvodství je vzhledem ke spoleèné hranici s Královéhradeckým krajem strategickým partnerským regionem. Vzájemná spolupráce patøí jednoznaènì
k nejintenzivnìjší a nejrozsáhlejší. Je to dáno geografickou
i jazykovou blízkostí a skuteèností, že se oba regiony potý-

kají s podobnými problémy. Je tedy logické, že prioritní
okruhy spolupráce byly vytyèeny v oblasti ekonomické,
dopravní, cestovního ruchu a v oblasti kulturní.
Spolupráce je víceúrovòová a je do ní aktivnì zapojeno
více subjektù, nejen Královéhradecký kraj. Univerzita Hradec Králové se stala wroclawskou partnerskou univerzitou,
mìsto Hradec Králové má uzavøenou partnerskou dohodu
s mìstem Wroclaw a i s druhým nejdùležitìjším centrem
regionu mìstem Walbrzych. Dále existuje øada uzavøených partnerských dohod mezi obcemi na obou stranách.
Dále v kraji fungují rùzné neziskové spoleènosti a sdružení,
zamìøující se na spolupráci s polským sousedem, sdružení
obcí a mìst Euroregion Glacensis, místní akèní skupiny,
svazky obcí apod. Nezbytné je rovnìž zmínit dobrou spolupráci pøi èerpání finanèních prostøedkù z Operaèního programu ÈR-Polsko, v rámci nìhož probíhá nìkolik spoleèných
projektù, napø. Strategie integrované spolupráce èeskopolského pøíhranièí a Èesko-polský inovaèní portál.

Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis.

Karpatsko – alpské fórum Rzeszów
se zúèastnily významné osobnosti evropského formátu,
jako napø. Jens Gabbe, pøedseda poradní rady Asociace
evropských pøíhranièních regionù, zástupci parlamentù,
ambasád, Evropské komise a dalších významných institucí.
Na výstavních plochách se prezentovaly jednotlivé regiony
a mìsta, pøevážnì z Polska, Slovenska, Ukrajiny a Švýcarska. Nabídka z oblasti cestovního ruchu byla doplnìna prezentací regionálních produktù a potravin. Bìhem veèerního

Sekretáø Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek se ve dnech
6. – 8. záøí 2013 úèastnil v polském Rzeszówe Karpatsko –
alpského fóra, které bylo zamìøeno na spolupráci horských
oblastí Karpat a Alp. Jednalo se již o druhý roèník hospodáøské výstavy spojené s významnou konferencí, která je zamìøena na rozvoj regionù. Fórum je financováno prostøednictvím Švýcarských fondù. Nìkolika diskusních panelù
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èesko-polském pohranièí
programu probìhlo slavnostní pøedávání cen spojené
s udìlováním certifikátù pro potravináøské výrobky
„Agro Polska“. Jedná se o podobné ocenìní kvality potravin,
jako je napøíklad známá znaèka „Klasa“. Další ocenìní byla
udìlena významným osobnostem z Euroregionu Karpaty za
jejich dlouholetý pøínos pøi budování pøeshranièní spolupráce, vše v rámci výroèí 15 let èinností Euroregionu Karpaty.
„Pozvání na diskusní panel s názvem „Místní a nadnárodní iniciativy pro územní spolupráci v Alpách a Karpatech“
bylo pro mì pøíjemné a zároveò zavazující, protože dochází ke konfrontaci názorù z rùzných regionù. Pøeshranièní
spolupráce na území Karpat a Alp mùže znít pro náš region
jako zdánlivì okrajové téma, protože naše horské pøíhranièní oblasti zdaleka nedosahují rozmìrù tìchto velehor.
Opak byl ale pravdou. Systémové øešení rozvoje cestov-

ního ruchu prostøednictvím
produktu „rozhledny“, který v našem euroregionu zavádíme, se tìšil zájmu a uznání a byl dobrým tématem
pro diskusi. Dalším výrazným
tématem, jež bylo možné prezentovat, byl systémový pøístup vytváøení nových pøeshranièních partnerství, který je øešen na èesko-polské
hranici velice dobøe,“ dodal
ke své úèasti na fóru sekretáø Euroregionu Glacensis
Jaroslav Štefek.

Mezinárodní èesko-polská vìdecká konference
v Polanici o identitì pohranièních regionù

V krásném kladském lázeòském mìstì Polanica se ve dnech
24. – 25. øíjna 2013 konala mezinárodní èesko-polská odborná
konference Regionální identita v pohranièních regionech na
pøíkladì kladské oblasti / To¿samośæ regionalna w regionach
pogranicznych na przyk³adzie Ziemi K³odzkiej.
Konference se uskuteènila jako výstup mezinárodního vìdeckovýzkumného projektu PL.3.22/3.1.00/12.03425 Síśová spoluprácev Euroregionu Glacensis, který byl udìlen Euroregionu Glacensis pro léta 2013–2015. Projekt je založen na spolupráci polských a èeských vìdcù z oboru spoleèenských vìd a je
zamìøen na podrobnìjší prozkoumání regionu jako významné
stavební jednotky státu a dále jeho identity, podmínek a zpùsobu jeho vytváøení. Základem je oblast Kladska/Ziemia K³odzka
a pøilehlé regiony v èesko-polském pohranièí.
Dvoudenní mezinárodní konference se zamìøila na problematiku regionu v jeho širších souvislostech historických, geografických, spoleèenských a kulturních. Zúèastnili se jí geografové, historici, kulturologové z èeských a polských univerzit,
z Historického ústavu Akademie vìd ÈR v Praze v èele s jeho
øeditelkou prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc. a z èeských
výzkumných center a polských muzeí a kulturních institucí.
V rámci konference se diskutovalo rovnìž o problematice
uèebnic, které by mìly pøispìt k formování regionální identity
ve školách a souèasnì zlepšovat povìdomí žáka o svém sou-

sedovi za hranicemi. Dále byla projednána podoba prvního
dílu Slovníku obcí kladské oblasti, obsahující polské, èeské, nìmecké a latinské názvy existujících i zaniklých obcí kladského
okresu. Kromì toho byla na konferenci prezentována publikace
Kladsko. Historie regionu, Hradec Králové – Wroc³aw – Praha
– K³odzko 2012, pøipravená v pøedchozích letech kolektivem
èeských a polských vìdcù pod vedením Ondøeje Felcmana
a Ryszarda G³adkiewicze jako výsledek dlouhodobé spolupráce na výzkumu dìjin kladské oblasti. Oba vìdci jsou také jako
spolutvùrci nového projektu jeho koordinátory.
Konference potvrdila oprávnìnost vize koordinátorù projektu
o nezbytnosti rozšíøit pøedchozí historické výzkumy a propojit
je s bádáním historických geografù, sociologù a kulturologù
a v budoucnu i dalších vìdcù z øad spoleèenskovìdních disciplín. Èást pøíspìvkù pøednesených na konferenci bude vydána
v recenzovaných periodikách Historická geografie a Východoèeské listy historické, èást vyjde v samostatném sborníku.
Pøíští konference, která se bude opìt konat na území Kladska
na podzim pøíštího roku, pøipomene tématiku polsko-èeského
pohranièí v desetiletém období èlenství obou státù v EU a perspektivy jeho rozvoje, a to opìt se zdùraznìním zkušeností
z kladské oblasti.
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Tøebechovické muzeum betlémù a jeho projekty:
„Betlémy v pohranièí. Hledání Proboštovy a Wittigovy
inspirace“ a „Po stopách betlémáka Josefa Probošta“
Královéhradeckého kraje a Mìsta Tøebechovice pod Orebem
dílèím restaurátorským zásahem. V letech 2012-2013 tak byly
zprovoznìny ètyøi pásy a mechanismus kukaèky. Betlém si mohou návštìvníci novì prohlédnout ze všech stran.
Otevøením muzea však práce na ostatních projektech nekonèí. Pøipravovanými projekty jsou: adventní výstava, poøádaná
ve spolupráci muzea a Èeského sdružení pøátel betlémù
(30. 11. 2013 - 2. 2. 2014), na které bude pøedstavena bohatá
betlemáøská tradice jednotlivých oblastí Èeské republiky. Dále
pak Tøebechovické muzeum betlémù pokraèuje za spolupráce
dalších odborníkù na shromažïování dat pro projekt podpoøený Ministerstvem kultury ÈR - Databáze betlémù Èeské
republiky.

Ve ètvrtek 5. záøí 2013 probìhlo slavnostní otevøení nové
budovy Tøebechovického muzea betlémù a zároveò otevøení
výstavy s názvem „Betlémy nám vyprávìjí vánoèní pøíbìh“,
kterého se zúèastnila øada významných osobností spoleèenského i betlemáøského života.
Otevøením nové budovy muzea byl po dvou letech opìt zpøístupnìn Tøebechovický Proboštùv betlém. Ten prošel po dobu
uzavøení muzea díky finanèní podpoøe ministerstva kultury,
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Jednou z nejvýznamnìjších akcí pøipravovaných tøebechovickým muzeem na advent 2013 je otevøení výstavy „Betlémy
v pohranièí. Hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace“ a konference, které shrnou dosavadní badatelskou èinnost muzea
o historii betlému Longina Wittiga v polských Vambeøicích
a betlému Josefa Probošta v èeských Tøebechovicích.
Již v roce 2011 bylo díky restaurátorskému prùzkumu národní
kulturní památky Tøebechovického betlému odstartováno další
bádání po inspiracích jeho tvùrcù. Bìhem dosavadní badatelské
a dokumentaèní èinnosti zamìøené na betlémy v Tøebechovic-

kém muzeu betlémù a Muzeu betlémù v polských Vambeøicích byla zjištìna øada shodných rysù u betlémù a u výjevù ve
vambeøické Bazilice. Tento badatelský zápal nakonec vyústil
v sestavení projektu èesko-polské spolupráce „Betlémy
v pohranièí. Hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace“, který finanènì podpoøil Euroregion Glacensis. Do projektu byly
zaøazeny: pracovní setkání, dvì konference, výstava v nové
budovì tøebechovického muzea a tisk propagaèních materiálù
informujících o historii a památkách obou partnerských mìst
– Tøebechovic a Radkówa.

konference probìhla dne 12. listopadu 2013 a byla na ní pøedstavena struènì historie obou mìst a jejich kulturní život, jak
probíhal v dobì vzniku obou betlémù, jaké bylo dìní v té dobì,
porovnání výtvarné koncepce. Do programu byly zaøazeny
medailonky obou tvùrcù, porovnání mechanik.
Druhá konference, která probìhne 9. prosince 2013 v Tøebechovickém muzeu betlémù, pøedstaví vzájemnou inspiraci
obou autorù, porovnání výtvarné koncepce s dalšími dobovými autory, vzájemné inspirace a vliv na další vývoj tvorby mechanických betlémù ve støední Evropì.
Soubìžnì s projektem „Betlémy v pohranièí. Hledání Proboštovy a Wittigovy inspirace“ probíhá projekt „Po stopách betlémáka Josefa Probošta“. Projekt je zamìøen na zlepšení orientace návštìvníka v samotných Tøebechovicích a snahu ukázat
místa, kde Probošt žil èi se inspiroval.
V rámci projektu se v souèasné dobì realizují vstupní uvítací
cedule u vjezdu do Tøebechovic, mapa Tøebechovic „Po stopách betlémáka Josefa Probošta“ s vyznaèenými místy Proboštovy inspirace a také kniha o Proboštovì betlému v rùzných
jazykových mutacích.

Pøípravì výstavy a konferencí pøedcházela pracovní setkání
zamìøená na návštìvu archivù, pamìtníkù, sbìru dochovaných dokumentù a porovnání dosavadních poznatkù s poznatky novými, jako napø. náèrty Josefa Probošta pøímo na Tøebechovickém Proboštovì betlému objevené pøi restaurátorském
prùzkumu v r. 2011. Odborníkùm-historikùm, etnografùm,
betlémáøùm byly tyto poznatky prezentovány na dvou konferencích poøádaných v Tøebechovickém muzeu betlémù: první
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Mikroprojekt „Literární inspirace”
Mikroprojekt „Literární inspirace” realizovala partnerská mìsta,
která spolupracují již od roku 1994 - Œwidnica a Police nad Metují.
Realizace projektu probíhala od února do èervna 2012. Jeho obsahem bylo uskuteènìní spoleèných literárních akcí poøádaných
komplementárnì v obou mìstech Mìstskou veøejnou knihovnou
ve Œwidnici a Mìstskou knihovnou v Polici nad Metují (koordinátoøi
– Adriana Miara a Vìra Plachtová) za úèasti Základní školy è. 105 ve
Œwidnici (vedoucí mládeže byla Beata Wilczewska) a Základní školy z Police nad Metují (vedoucí mládeže z Police byla Vilma Scholzová). Projekt pøispìl k rozvíjení spolupráce mezi spoleènostmi
obou mìst a rozšíøil kulturní nabídku pøíhranièního regionu. Hlavní
aktivitou projektu byla prezentace polské a èeské literární tvorby
prostøednictvím øady interdisciplinárních aktivit, seznámení se
s mnoha formami literární tvorby, hodnotnou literaturou za úèasti
významných spisovatelù, ilustrátorù, odborníkù v této oblasti kultury. V rámci projektu se konaly literárnì výtvarné dílny, výstavy
a rùzné další akce propagující literaturu a ètenáøství.

Na dílny byly jako lektorky pozvány spisovatelka Beata
Ostrowicka a ilustrátorka knížek Joanna Zagner-Ko³at. Bìhem setkání se mládež ze Œwidnice a Police nad Metují
seznámila s historií, kulturou a památkami obou mìst. Moderátoøi dílen spoleènì s úèastníky zpracovali zajímavý literární pøíbìh založený na polsko-èeské tradici a kultuøe.
Výsledkem spoleèné práce je vydaná knížka (v èeštinì
a polštinì) „Anièka a Antek na stopì ztracených figurek“.
Knížka je netypickým prùvodcem po historii, kultuøe a tradici. Dvojjazyèný, dvoustranný, úžasný pøíbìh o osudech
dvojice mladých lidí – Anièky a Antka a kamenných figurek – Ruperta a Emy.
V rámci projektu vznikly i výstavy:
“Literární inspirace“ – vìnovaná dvaceti polským a èeským
spisovatelùm, jedná se o dvojjazyènou výstavu, kterou lze
zhlédnout paralelnì v Polici i ve Œwidnici.
Výstava pøipravená vedoucí mládeže ze Základní školy è. 105
ve Œwidnici Beatou Wilczewskou – vìnovaná prùbìhu pøípravy
knihy bìhem všech setkání.
Výstava vìnovaná dílnám - prezentující výtvarné práce, které
jsou zveøejnìny v knížce.
Výstava prezentující práci moderátorek Beaty Ostrowické a Joanny Zagner-Ko³at.
Doplnìním projektu pro vzájemné seznámení, zachování kontinuity kontaktù a výmìny zkušeností byly stáže knihovníkù – polských v Polici a èeských ve Œwidnici.
Slavnostní ukonèení „Literárních inspirací“, kde byl prezentován
výsledek spoleèné práce na dílnách – kniha „Anièka a Antek na
stopì ztracených figurek“, pak probìhlo v knihovnách na obou
stranách polsko-èeské hranice.

Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis.

Pøeshranièní propagace Kladské pevnosti
a Náchoda
Cílem projektu je zvýšení informovanosti o polsko-èeském pøíhranièí (K³odzku, zejména Kladské pevnosti, Náchodì) a zkvalitnìní služeb cestovního ruchu v turistických objektech. S ohledem na
polohu mìsta v centru regionu, u køižovatky turistických tras Kladského regionu a mezinárodních tras se poèet návštìvníkù mìsta
a pevnosti stále zvyšuje. Chybìjící vícejazyèné znaèky a materiály
neumožòovaly postaèující využití obrovského potenciálu Kladské
pevnosti. S cílem zkvalitnìní služeb pro turisty byly v rámci projektu
pøipraveny vícejazyèné materiály (brožura o K³odzku a Náchodì –
využívaná k propagaci mimo jiné na veletržních akcích, bìhem akcí
u èeského partnera, mapa/plán pevnosti – zpøístupòována turistùm
bìhem prohlídky objektu), vícejazyèné smìrovky a informaèní tabule s popisy objektù pevnosti a propagaèní pøedmìty související
s Kladskou pevností.
Díky materiálùm vzniklým v projektu mají obèané a turisté možnost zvýšit své znalosti o pøíhranièí a samotní obèané se mohou
dozvìdìt více o svém partnerském mìstì.
Spoleèná brožura o K³odzku a Náchodì seznamuje obèany s turistickými zajímavostmi obou mìst a vybízí k návštìvì Kladské pev-

nosti. Mapa poskytovaná v pevnosti velmi usnadòuje prohlídku
objektu, zejména zahranièním návštìvníkùm. Vícejazyèné tabule
významnì zlepšují a zkvalitòují služby pro tuzemské a zahranièní
turisty, usnadòují prohlídku Kladské pevnosti a umožòují seznámení s její historií a objekty, které k ní patøí.
Všechny aktivity realizované v rámci projektu zvìtšují okruh pøíjemcù této nabídky, zvyšují konkurenceschopnost regionu a zmíròují jeho periferní charakter. Materiály jsou distribuovány na obou
stranách hranice, díky èemuž je možné oslovit vìtší poèet potenciálních pøíjemcù. Tato vzájemná výmìna informací umožòuje spoleènou propagaci regionù, což znamená lepší poznání sousedù
a vytváøení základù pro další spolupráci.

Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis.
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Partnerská mìsta Pieszyce a Nová Paka
Obec Pieszyce podepsala 2. 8. 2011 smlouvu o dotaci na
projekt ,,Platforma rozvoje cestovního ruchu“. Smlouva má
è. PL.3.22/3.3.02/11.02368165, projektovým partnerem bylo
Mìsto Nová Paka.
Celkové výdaje: 32 540,39 eur
Dotace z ERDF: 26 637,22 eur
Dotace ze státního rozpoètu: 3 133,80 eur
Partnerská mìsta Pieszyce a Nová Paka spolupracují již nìkolik let. Vzájemnì si vymìòují zkušenosti. Obì mìsta jsou
srovnatelná z hlediska poètu obyvatel. Pieszyce èelí problému
hmotné nouze obèanù a velké nezamìstnanosti. Na území
obou mìst se nacházejí výjimeèné, jedineèné turistické zajímavosti. Èeský ráj a Soví hory s rezervací netopýrù. V rámci projektu byla pøipravena profesionální turistická nabídka, kterou se
obì mìsta spoleènì prezentovaly na Mezinárodních veletrzích
cestovního ruchu ve Vratislavi (3.-5. 2. 2012) a v Brnì (11.-13.
1. 2012).
Vznikl film o obou mìstech, který prezentuje turistický potenciál a neopakovatelnou krajinu tìchto oblastí. V multimediální
prezentaci jsou pøedstavovány informace o akcích poøádaných
v jednotlivých mìstech, o hospodáøském potenciálu, o lidech,
výjimeèných pøírodních hodnotách a architektuøe, informace o historii. Byly propagovány dvì nejvýznamnìjší turistické
zajímavosti: Soví hory a Geopark Èeský ráj.
V rámci projektu vznikly i drobné tiskoviny, jako jsou brožury a informaèní pøíruèky. Všechny tyto tiskoviny a propagaèní pøedmìty mají za cíl propagovat Pieszyce a jejich okolí jako
turisticky zajímavé místo.
Významnou èástí tohoto projektu bylo vzájemné pøiblížení
kultury, tradic, jazyka a zvykù. S tímto cílem se v období od
záøí 2011 do èervna 2012 konal kurz èeštiny v Pieszycích a pol-

štiny v Nové Pace. Byly naplánované dvì tematické výstavy. První probíhala od záøí
2011 do bøezna 2012, druhá
od kvìtna do èervna 2012.
O kultuøe, národní identitì
a významu kulturního cestovního ruchu bylo diskutováno
18. 6. 2012 na konferenci uspoøádané v Pieszycích. Nová
Paka v rámci projektu pøipravila knížku o partnerech, puzzle, diáøe a uspoøádala semináø.
Projekt se týkal široké propagace turistických a kulturních zajímavostí Pieszyc a Nové Paky. Za úèelem vìtší propagace naplánovaly mìsta pøípravu mnoha produktù týkajících se obou mìst.
Propagaèní nástroje byly využívány jak pøi pøípravì konference,
tak i spoleèného stánku pro veletrhy. Byla naplánována spoleèná úèast na veletrzích cestovního ruchu ve Vratislavi a v Brnì. Po
pøedchozím provìøení bylo zjištìno, že veletrhy cestovního ruchu
ve Vratislavi a v Brnì patøí k nejvíce oceòovaným a renomovaným
turistickým akcím v našich zemích, nejsou však na podporovaném
území. Pøíjemcem tìchto veletrhù je pøes 40 000 (údaje z webové
databáze) úèastníkù, které oslovujeme naší turistickou nabídkou.
Cílem projektu byl nárùst cestovního ruchu v èesko-polském
pøíhranièí, zlepšení kvality života obyvatel a ekonomických podmínek, zejména pak posílení kulturní identity a integrace obyvatel
Dolního Slezska a Královéhradeckého kraje rozvíjením turistické
nabídky. Spoleènì byla zpracována turistická nabídka, která byla
propagována prostøednictvím veletrhù, médií, filmu, knižních
a letákových tiskovin, konference, výstavy, což mìlo za cíl zvýšení návštìvnosti.

Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis.

Pøíhranièí online - K³odzko – zpøístupòování turistických
zajímavostí mìst Euroregionu Glacensis
Na základì pozorování z minulých let lze konstatovat,
že poèet návštìvníkù K³odzka a okolí neustále roste. Zároveò lze sledovat, že zejména pøi zlomech poèasí, které
pùsobí lokální záplavy, poèet zájemcù o návštìvu regionu
rapidnì klesá. Je tomu tak z dùvodu absence ovìøených
informací o dostupnosti místních turistických zajímavostí,
prùjezdnosti silnic atd. Abychom tomu pøedcházeli, mìstské turistické zajímavosti K³odzka byly v rámci projektu
vybaveny integrovaným IP kamerovým systémem, který
je provozován v režimu on-line a mj. umožòuje prùbìžné
sledování povìtrnostních podmínek v jejich nejbližším
okolí. Obraz z tìchto kamer je prùbìžnì zveøejòován na
webových stránkách mìsta K³odzko. Díky aplikovanému
øešení se mùžeme vyhnout situacím, k nimž docházelo v pøedchozích letech, kdy v regionu K³odzka žádná
nebezpeèí nebyla, a celostátní, respektive zahranièní média hlásila povodnì. Systém umožòující on-line sledování
turisticky atraktivních míst pøispívá ke zlepšení výmìny
informací a jejich dostupnosti, a také významnì zvyšuje

jejich kvalitu. Cílové skupiny, èili obèané K³odzka a Náchoda, obyvatelé polsko-èeského pøíhranièí a návštìvníci
K³odzka, Náchoda a pøíhranièního území, mají možnost
lépe poznat prezentované zajímavosti cestovního ruchu.
Pøímé zobrazení podmínek po obou stranách hranice na
webové stránce umožòuje rychlejší rozhodování o cestì
na prezentovaná místa, a tím pøispívá ke zvýšení a zkvalitnìní cestovního ruchu.
Vybrané aktivity v rámci projektu:
1. nákup systému pro zpøístupnìní videoobrazu turistických zajímavostí K³odzka, a to:
8 IP kamer s vysílaèem a pøijímaèem
2 záznamových zaøízení
serveru medií
2. integrace systému se stávajícími internetovými servisy mìst Náchod a K³odzko prostøednictvím veøejnì dostupné dedikované webové stránky

Tento projekt je spolufinancován z prostøedkù ERDF prostøednictvím Euroregionu Glacensis.
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Výsledky voleb
do Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky
konané ve dnech 25. 10. – 26. 10. 2013

Pøedèasné volby do Poslanecké snìmovny vyhrála ÈSSD se ziskem 20,45 procent hlasù. Hned za ní se umístilo ANO 2011
s 18,65 procenty hlasù. Tøetí pozici obsadila KSÈM s témìø 15 procenty hlasù. Strany bývalé vládní koalice výraznì ztratily
- pro TOP 09 hlasovalo necelých 12 procent volièù, pro ODS 7,72 procent. Do Poslanecké snìmovny se dále dostalo hnutí
Úsvit pøímé demokracie Tomia Okamury se 6,88 procenty a návrat do snìmovních lavic slaví KDU-ÈSL, která získala 6,78 procent.
Volby do Poslanecké snìmovny PÈR se konaly 25. a 26. øíjna 2013. Volièi šli k urnám o nìkolik mìsícù døíve. Dùvodem
konání pøedèasných voleb bylo rozpuštìní dolní komory, pro které se pøi srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslancù. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Snìmovnu 28. srpna 2013.

Jmenný seznam zvolených poslancù za èlenské kraje Euroregionu Glacensis
Královéhradecký
kraj:
ÈSSD, Birke Jan
ODS, Adamec Ivan, Mgr.
KDU-ÈSL, Bìlobrádek Pavel, MVDr., Ph.D., MPA
ANO 2011, Berdychová Martina, Mgr.
ÈSSD, Böhnisch Robin, PhDr.
TOP 09, Heger Leoš, doc. MUDr., CSc.
KSÈM, Marková Soòa, Mgr.
KSÈM, Ondráèek Zdenìk, JUDr., PhDr., Ph.D.
ANO 2011, Pilný Ivan, Ing.
ANO 2011, Plzák Pavel, MUDr.
Úsvit, Štìtina Jiøí, MUDr.

Birke Jan, ÈSSD

Pardubický
kraj:

Olomoucký
kraj:

Úsvit
Andrle Sylor Augustin Karel,
PaedDr., Mgr
ÈSSD
Havíø Pavel, MUDr.
ÈSSD
Chvojka Jan, JUDr.
KDU-ÈSL
Junek Jiøí, Mgr.
ODS
Karamazov Simeon, prof., Ing., Dr.
ANO 2011
Kasal David, MUDr.
ANO 2011
Kolovratník Martin, Ing.
KSÈM
Matušovská Kvìta, Ing.
TOP 09
Skalický Jiøí, prim., PharmDr., Ph.D.
KSÈM
Snopek Václav, Mgr., CSc.

ANO 2011
Brázdil Milan, MUDr.
KSÈM
Èerný Alexander, RSDr.
ANO 2011
Faltýnek Jaroslav, Ing.
Úsvit
Fiala Radim, Ing.
ÈSSD
Holík Pavel, MUDr.
TOP 09
Chalánková Jitka, MUDr.
KDU-ÈSL
Jureèka Marian, Ing.
KSÈM
Nekl Josef, RSDr.
ODS
Novotný Martin
ANO 2011
Okleštìk Ladislav
ÈSSD
Váòa Roman, Ing.
ÈSSD
Zemánek Jiøí, Mgr.

Adamec Ivan, Mgr., ODS

Sdružení Euroregion Glacensis se pøipojuje s gratulací právì zvoleným poslancùm, a to pøedevším starostùm èlenských
mìst sdružení: Mìstu Trutnov, kde starosta mìsta Ivan Adamec se z nevolitelné deváté pozice na kandidátce jako jediný
obèanský demokrat v hradeckém kraji dostal do poslanecké snìmovny, a dále pøipojujeme gratulaci starostovi Mìsta
Náchod Janu Birkemu. Hodnì štìstí a úspìchu na politickém bojišti.
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Èlenská základna se rozšiøuje
- pøedstavujeme nové èleny
Obec Chvaleè

Obec Chvaleè, vzdálená od bývalého
okresního mìsta Trutnova 12 km, vznikla
podle prvních písemných záznamù v roce 1329. Vlastníci a držitelé se v prùbìhu let
støídali. Posledním byl v letech 1828 – 1945
rod Nádherných z Adršpachu. V roce 1964
byla Chvaleè slouèena se sousedními Petøíkovicemi. V souèasné dobì má obec 625 obyvatel a celkovou rozlohu 1 722 ha.

Chvaleè se rozkládá na severním okraji Jestøebích hor v tìsné
blízkosti èesko-polských hranic. S Petøíkovicemi tvoøí zastavìné území v délce 5 km v údolí Petøíkovického a Chvaleèského
potoka pøi silnici Trutnov - Radvanice. S Trutnovem jsou Chvaleè a Petøíkovice spojeny také železnièní tratí, která pokraèuje
pøes Radvanice do Adršpachu a Teplic nad Metují. Chvaleè
a Petøíkovice mìly vždy charakter zemìdìlské obce, kde zemìdìlství doplòovalo ještì zpracování lnu a dolování uhlí.
Chránìnou kulturní památkou na území obce je kostel sv. Jakuba Vìtšího z roku 1706, socha sv. Jana Nepomuckého a lidová
roubená chalupa èp. 64 ve Chvalèi. Mezi další památky patøí
kaple Svaté Rodiny v Petøíkovicích a zrekonstruovaná studánka
s léèivým pramenem pod skalami u státní hranice s Polskem.

Nad studánkou se vypíná Janský vrch (697 m n. m.), pøes který
pøechází èesko-polská hranice a zároveò nauèná stezka. Pozoruhodný útes zde tvoøí tzv. Krausovu vyhlídku. Petøíkovicemi
probíhá linie historického opevnìní z let 1937-1938, kde je
nìkolik tìchto objektù postupnì renovováno jako skanzeny.
Smutné události z tìchto let pøipomíná památník padlého dozorce finanèní stráže Františka Opoèenského. Za zmínku stojí
i v souèasné dobì renovovaná køížová cesta ve Chvalèi v lese
pod Serpentýnami u silnice smìrem na Adršpach. Mezi nejnavštìvovanìjší místa v obci patøí koupalištì a sportovní areály
ve Chvalèi i v Petøíkovicích, v zimním období je hojnì využíván místní skiareál Petøíkovice. Obec disponuje i místní knihovnou, tìlocviènou a víceúèelovým høištìm ve Chvalèi. Turisté
a cyklisté sezónnì využívají hranièní pøechod do Polska v Petøíkovicích, pro bìžkaøe je po celé obci nìkolik výchozích míst
na znaèené trasy. Mezi zrealizované projekty, na které byly
v minulosti obcí èerpány dotaèní tituly, patøí výstavba nauèné
stezky v Petøíkovicích, vèetnì rekonstrukce Krausovy vyhlídky

a výstavby srubových altánù u této vyhlídky a studánky, dále
rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého ve Chvalèi, výmìna
povrchu na víceúèelovém høišti ve Chvalèi a rekonstrukce vodovodu ve Chvalèi. Mezi pøipravované projekty, na které se obec
Chvaleè bude snažit získat dotaèní podporu, patøí rekonstrukce
a zateplení tìlocvièny a výstavba dìtského herního høištì ve
Chvalèi, výmìna mantinelù na obecním kluzišti, rekonstrukce
obecního domu v Petøíkovicích u koupalištì a zlepšení prostøedí
u hranièního pøechodu Petøíkovice/Okrzesyn. Dále je plánována
postupná oprava drobných sakrálních památek na území obce
a další drobnìjší investice do obecního majetku.
V obci pracuje nìkolik spolkù - sbor dobrovolných hasièù,
Myslivecké sdružení Ráè, fotbalový klub a Kolektiv poøadatelù sportovních a kulturních akcí Petøíkovice. Tyto spolky a další
jednotliví aktivisté z øad obèanù se ve spolupráci s obecním
úøadem starají o kulturní program a vyžití v obci. Seznam kulturních akcí na celý rok je vždy již koncem ledna umístìn na
obecních stránkách www.chvalec.cz.
Obec Chvaleè je èlenem sdružení Euroregion Glacensis
a Svazku obcí Jestøebích hor, které zastøešuje 12 obcí z regionu.

Chvaleč
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Lidové tradice a zvyky
Uvádí se, že kníže Václav byl na svou dobu velmi vzdìlaný a pøes svùj vìk vynikal nejen jako politik a státník, ale
proslul též svou zbožností. Od zaèátku 14. století je mu
zasvìcen oltáø v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
Svatý Václav je však nejenom patronem èeské zemì, ale
také pivovarníkù a vinaøù, proto jsou slavnosti zážitkem
jak kulturním a duchovním, tak i gastronomickým. Svatováclavské slavnosti kladou dùraz pøedevším na tradice.
Probíhají obvykle po nìkolik dnù a nabízí návštìvníkùm
širokou škálu kulturního a spoleèenského vyžití – od divadelních a taneèních vystoupení pøes jarmarky, ukázky
nejrùznìjších øemesel, krojované prùvody mìstem nebo
koncerty. K poslechu hraje vážná hudba, dechová èi cimbálová muzika s lidovými písnìmi a folklorními soubory.
Na mnoha místech pøipravují restaurace pro své hosty
také speciální svatováclavské menu.

Dušièky
Zaèátek listopadu je ve znamení Dušièek, svátku Všech
svatých, v kalendáøi oznaèené jako Památka zesnulých.
Svátky zesnulých se konají 1. a 2. listopadu od roku 998.
Právì v tìchto dnech vzpomínáme na ty, kteøí s námi již
nejsou, s kterými jsme prožili èást života a mìli jsme je
rádi. Tento den, lidovì oznaèovaný jako Dušièky, oznamuje i zvýšený ruch na høbitovech, kam lidé chodí zapalovat
svíèky k hrobùm svých blízkých a vzpomínají na nì. Na
høbitovech se tak zastaví i ti, kteøí mají k bohu daleko.
Dušièky, stejnì jako Halloween slavený v anglicky mluvících zemích, mají pùvod pravdìpodobnì v prastaré tradici Keltù, kteøí se takto louèili s létem. Podle legendy lidé
v dávných dobách vìøili, že v noci z 31. øíjna na 1. listopad
se domù vracejí duše zemøelých a vyhledávají pomoc pøíbuzných, aby jim pomohli pøekroèit onu hranici do zemì
mrtvých, kde vládl bùh mrtvých Anwinn. Aby duchové vidìli na cestu, lidé jim svítili svítilnami z vydlabaných øep.
Pøevlékali se do starých hadrù a malovali si oblièeje, aby
byli ochránìni pøed zlými duchy. Dnes se místo øepy používají dýnì, protože jich prý roste víc.

Svatováclavské slavnosti
Svatováclavské slavnosti patøí mezi oblíbené podzimní
slavnosti konající se na mnoha místech Èeské republiky.
Odehrávají se tradiènì kolem 28. záøí, kdy je v Èeské republice vyhlášen státní svátek k uctìní výroèí smrti èeského
knížete svatého Václava.

O životì svatého Václava se nedochovaly témìø žádné
spolehlivé doklady. Není jisté ani jeho datum narození, ale
ani datum úmrtí.
Kníže Václav byl synem knížete Vratislava I. a jeho manželky knìžny Drahomíry. Jeho prarodièi byli pøemyslovský
kníže Boøivoj I. a jeho žena svatá Ludmila. V roce 921 zemøel Vratislav I. a jeho nástupcem na èeském trùnì se stal
syn Václav. Protože mu tehdy bylo teprve 14 let, vládla za
nìj krátkou dobu matka Drahomíra. Patrnì už v roce 922
se však ujal moci sám Václav. Doba Václavovy vlády byla
již od poèátku charakteristická jeho podporou køesśanské
církve a dalším upevòováním moci Pøemyslovcù v èeských
zemích. To se nelíbilo jeho bratru Boleslavovi. Rozpoutal
se bratrský konflikt, který vyvrcholil pozváním Václava na
svìcení kostela do Boleslavi, kde byl tento èeský kníže
ráno 28. záøí 935 (starší literatura uvádí rok 929) zavraždìn. Po bratrovì smrti se Boleslav chopil moci a vyvraždil
i Václavovy politické stoupence. Ale již po tøech letech se
ze svého èinu kál, a v roce 938 nechal jeho ostatky pøevézt
a pohøbít do apsidy rotundy sv. Víta na Pražském hradì
– dnešní kaple sv. Václava.
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Svatý Martin
- 11. listopadu

„Svatý Martin pøijíždí na
bílém koni“. Znamenalo to
první sníh, ale i posvícenskou husu. Sv. Martin však
podle legend vykonal také
mnoho dobrého. Proto je
znám nejen jako symbol posvícení, ale pro køesśanskou
kulturu znamená jednu z nejvìtších postav mezi svatými. Známe ho z vyobrazení,
jak dává žebrákovi polovinu
svého pláštì, což má symbolizovat jeho dobrotu. My si
ji dnes pøipomínáme v podobì svatomartinské husy, nebo
dokonce i svatomartinského vína.

30. listopad - den svatého Ondøeje

Kult zemøelých hrál odjakživa v lidském spoleèenství
významnou roli, nejenom vlastní obøad pohøbu, ale
i místo uložení. Víra, že duše nezaniká zároveò s tìlem
a za urèitých okolností se mùže navracet, se odrazila
v nejrùznìjších vírách a v obøadech k uctìní ducha zemøelých. Pohanské národy konaly zádušní slavnosti, zvykem
bylo obìtovat na hrobech pokrmy a nápoje k usmíøení
zemøelých a temných èarovných sil. Také zapalování
ohòù sloužilo v neposlední øadì k odehnání neèistých sil.
Bylo tomu tak u Keltù a podobnì i u Slovanù. Dnes namísto
pálení ohòù zapalujeme svíèky na hrobech nebo místech
uložení svých blízkých.

Svatý Ondøej je uvádìn jako patron Rumunska, Skotska
a Ruska, na jejichž území údajnì pùsobil. Je rovnìž patronem
rybáøù a obchodníkù s rybami, øezníkù, sedlákù, provazníkù,
nosièù vody, horníkù a nevìst. Bývá vzýván na pomoc proti
dnì, køeèím, bolestem v krku a rùži (Ondøejova nemoc).
30. listopadu slaví svátek svého patrona lidé po celém
Skotsku. V ulicích jsou k vidìní místní (i turisté) ve skotských
kiltech, hraje se na dudy a popíjí se tradièní skotská whisky.
S tímto dnem je spojeno také množství nejrùznìjších zvykù a tradic. Den sv. Ondøeje byl dnem vìštebným a èarodìjným. Pøíkladem je vìštìní jména nastávajícího manžela
svobodnými dívkami pomocí tvaru slupky od jablka nebo
lití olova do studené vody. Mladé dívky zkoumaly, zdali se vdají a zda milého dostanou
za ženicha. Výsledný tvar odlitého olova
má urèit profesi budoucího manžela, právì proto že Ondøej je uvádìn jako patron
nevìst. Na všech obrazech jej poznáme
podle toho, že má za sebou nebo u sebe
dvì zkøížená døevìná bøevna, tzv. Ondøejský køíž, na kterém byl tento Ježíšùv
uèedník, starší bratr Petra, dle legendy
kolem roku 60 ukøižován.

Lidové tradice v Polsku
Likéry

Speciální druh likérù nazývaných v polštinì „nalewka“
patøí k nejoblíbenìjším polským alkoholickým nápojùm. Nikde v Evropì se obdobná tradice nerozvinula. V kronikách se
o nich píše již nìkolik století. Rozšíøily se v 18. a 19. století jako
léèivé nápoje. Na dvorech byly uschovávány v lékárnièkách
pod klíèem „lékárnické dámy”. V rùzném složení léèily rùzné
potíže. K prvním tìmto polským zvláštním likérùm patøily
ROSOLISY, jejich název pocházel od bahenní masožravé
rostliny – rosnatky okrouhlolisté, která láká hmyz velkým
množstvím lepkavého sirupu. Z nìho se vyrábìly první pøírodnì slazené alkoholické nápoje.
V odborné literatuøe je „nalewka“ definována jako spojení
ovoce, bylinek, a dokonce zeleniny s alkoholem. Jejich pøíprava naskýtá možnost experimentovat v oblasti spojování
ingrediencí. Umožòuje vytváøet pro vlastní užitek silné i slabé alkoholické nápoje.
V rùzných regionech Polska byly s tìmito nápoji spojené rùzné zvyky. Na východních okrajích Polska byla velmi
oceòována „¯ENICHA KRESOWA”, èili starosvatka, která se
vyrábìla v okamžiku, kdy se v rodinách z mladých dìvèat
stávaly dívky na vdávání. Nápoj se vyrábìl z plodù šípkové
rùže, medu, cukru, listù máty, heømánku a alkoholu. Receptura byla pøedávána z generace na generaci.

„Nalewky“ se vyrábìly po celý rok, podle kalendáøe. Na
jaøe z prvních ratolestí a kvìtù, pak z postupnì dozrávajícího ovoce až do prvních mrazíkù, kdy se sklízí brusinky nebo trnky. V zimì jsou k dispozici koøeny a oddenky
a citrusové ovoce nebo zázvor.

Rosnatka okrouhlolistá
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Tradièní pokrmy v Èechách
Hovìzí kližka s èoèkou a rajèaty
K pøípravì potøebujeme (4 porce): 600 g hovìzího kolena, 100 g èoèky, 20 g èesneku, 100 g cibule, 200 g
koøenové zeleniny, pùl lžièky pálivé papriky a rozmarýnu, pùl litru masového vývaru, 200 g drcených sterilovaných rajèat, ètvrt litru èerveného vína, l lžíce cukru, hrst
sekané petrželky, sùl podle potøeby.
Èoèku opereme a dáme pozvolna vaøit do vroucí osolené vody tak na 20 minut. Hovìzí koleno si necháme
u øezníka nasekat na plátky, kraje naøízneme a vetøeme
sùl. Plátky opeèeme na oleji a vyjmeme. Ve výpeku orestujeme polovinu èesneku nasekaného na drobné kousky,
cibuli a koøenovou zeleninu. Pøidáme pálivou papriku
a rozemnutý rozmarýn (mùžeme pøidat i èerstvý). Podlijeme vývarem, vložíme maso a dusíme. Podléváme èerveným vínem. Tak 20 minut pøed koncem dušení masa
pøidáme drcená nebo nasekaná sterilovaná rajèata a dodusíme. Maso vyjmeme a èoèku se zeleninou ochutíme
solí, cukrem. Pøidáme nasekanou èerstvou petrželku
a nasekanou druhou èást èesneku. Vložíme zpìt maso
a podáváme nejlépe s bílým chlebem.

Tradièní pokrmy v Polsku
ŠAFRÁNOVÝ ROSOLIS:
20 g šafránu,
2 vanilkové lusky,
60 ml citronové šśávy,
nastrouhaná kùra ze dvou citrónù,
1 litr lihu,
0,4 kg cukru nebo medu,
0,2 l vody
Šafrán, vanilkový lusk, citronovou šśávu a nastrouhanou citronovou kùru luhovat v lihu po dobu 14 dnù.
Èas od èasu nádobou potøepat. Následnì procedit
pøes bílý filtraèní papír, nalít do horkého sirupu z cukru
(nebo medu) a vody, zamíchat a prolisovat pøes husté
plátno nebo vatu. Rosolis má kanárkovou barvu
a exotické, koøenité aroma a chuś.

POKLAD HRNÈÍØÙ
– KÁVOVÝ LIKÉR Z ÈERNÉHO JEØÁBU:
2 kg èerného jeøábu (aronie),
75 dkg cukru,
0,5 l vody,
1 vanilkový cukr,
300 ml lihu,
2 lžíce mleté kávy
Kávu spaøit v jedné sklenici vody, pak scedit. Èerný
jeøáb pøivést do varu ve vodì, scedit a pøidat cukr.
Po vychladnutí pøidat kávu a líh. Pøelít do láhví.

DOBROU CHUŤ

