Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem „Historický atlas Euroregionu Glacensis aneb
Euroregion Glacensis ve starých mapách“. Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která
zobrazuje česko-polské pohraničí ve starých historických mapách a najdete v něm mapy již od 15.
století. Publikace je obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti. Jedná se o
neprodejnou publikaci, která slouží pro osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas k zapůjčení pro běžné
občany bude možný v obecní knihovně. Pro zvýšení dopadu mezi občany je atlas map zveřejněn
v elektronické podobě na webových stránkách www.euro-glacensis.cz

Co je Euroregionu Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem svazku či sdružení obcí, měst a krajů. Cílem
tohoto mezinárodního sdružení, kterého je naše obec členem, je rozvoj
přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem na různých úrovních. Zasahuje
do kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života
občanů. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny
svými místními představiteli veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi
regiony na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního
rozvoje ve snaze zachování společného kulturního dědictví pohraničních území. Euroregion byl
založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis dne 5.12.1996 v Hradci
Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české části
euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je Kłodzko. Euroregion leží na území 3 krajů,
Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckéhoa je největším česko-polským euroregionem
s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly předmětem k tomu, aby zakladatelé
euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný název euroregionu i jako symbol společné
minulosti, současnosti a společné budoucnosti. Euroregion se za svou historii zasloužil o velké
množství investic v pohraničí. S jeho podporou se však uskutečnilo také množství kulturních a
společenských akcí a podpořil množství přeshraničních projektů pro občany. Veřejně známé aktivity
jsou například organizace projektu Cyklobusy do Orlických hor nebo budování nových rozhleden na
česko-polské hranici. Více informací o činnosti najdete na internetových stránkách www.euroglacensis.cz

