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CYKLO GLACENSIS 2019
Milí přátelé, kamarádi, cyklisté, srdečně Vás 
zveme na letošní 18. ročník Cyklo Glacensis 
2019. Startujeme v pátek 17. května v 8 hodin 
z náměstí v Žamberku. Cíl je letos v Olešnici v 
Orlických horách na chatě Čihalka. Pro Vaše lepší 
rozhodování a chuť zúčastnit se letošní jízdy 
uvádíme její přednosti: účastnická trička budou 
mít potisk nejen loga CG 2019, ale také název star-
tovního města, trasa je letos obzvlášť romantická, 
byť trochu do kopce. Pojedeme přes Pěčín, Rokyt-
nici v O. h., Nebeskou Rybnou, Zdobnici, Deštné 
v O. h., Sedloňov, Olešnici v O. h. Program v cíli - 
country kapela, břišní tanečnice.
Ubytování je letos na dvou chatách - na Čihalce 
a Jurášce. Areály jsou od sebe vzdáleny cca 1 km. 
Kontakty: Michal Severa, 736 413 723, 
                     severamichal@seznam.cz.

z	Za pořadatele Jana Staňková

Historický atlas Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis vydal novou publikaci 
s názvem „Historický atlas Euroregionu Glacensis 
aneb Euroregion Glacensis ve starých mapách“. 

Jedná se o rozsáhlou 
144 stránkovou publi-
kaci, která zobrazuje 
česko-polské pohra-
ničí ve starých histo-
rických mapách a 
najdete v něm mapy 
již od 15. století. Publi-
kace je obohacena 
mnoha ilustračními 

fotografiemi ze současnosti. Jedná se o nepro-
dejnou publikaci, která slouží pro osvětovou  
a vzdělávací činnost. Zapůjčení atlasu pro občany 
je možné v městské knihovně. Atlas map  
je zveřejněn v elektronické podobě na webových 
stránkách www.euro-glacensis.cz

Co je Euroregion Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem svazku či 
sdružení obcí, měst a krajů. Cílem tohoto mezi-
národního sdružení, kterého je město Žamberk 
členem, je rozvoj přeshraniční spolupráce se 
sousedním Polskem na různých úrovních. Zasa-
huje 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 postup-
nému vyrovnávání ekonomického i sociálního 
rozvoje ve snaze zachování společného kultur-
ního 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 i sekreta-
riátu je Kłodzko. Euroregion leží na území 3 krajů,  

Královéhradeckého, Pardubického a Olomouc-
kého a je největším česko-polským euroregi-
onem s nejdelší společnou hranicí. Historické 
vazby Kladska a Čech byly základem toho, 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 zaslou-
žil o velké množství investic v pohraničí. 
S jeho podporou se však uskutečnilo také množ-

Ve středu 1. května 2019 se na Masarykově náměstí uskutečnil 20. ročník studentských slavností. 
Majálesové estrádě tradičně předcházel průvod masek jednotlivých tříd gymnázia, ale zapojili se 
i žáci a učitelé ZŠ 28. října. Nechyběl dechový orchestr ZUŠ Petra Ebena, mažoretky z Lukavice  
a samozřejmě královská rodina. 

Jubilejní 20. ročník Majálesu je za námi!

Diváci mohli zhlédnout armádní letouny, čarodějnice nebo zrající hrozny vinné révy. V programu estrády 
vystoupil TS Neon, mažoretky, žáci a studenti ZŠ 28. října a Gymnázia Žamberk. Nechybělo například 
vystoupení Mrazík, Akvabely na suchu nebo scénka Ze života dojíždějících. Hudební část programu 
patřila pěveckému sboru CORALE a post punkové kapele InFlus. Děkujeme všem účinkujícím i divákům, 
kteří přišli opravdu ve velkém počtu a oslavili s námi 1. máj!  Velké poděkování patří Ivě Mimrové, která 
stála u zrodu této akce a dvacet let je její hlavní organizátorkou. Díky její energii, nápadům, píli a práci 
všechny ročníky proběhly úspěšně a s velkým ohlasem u veřejnosti.

z	Zuzana Faltusová, kultura, občanské záležitosti

ství kulturních a společenských akcí a podpořil 
množství přeshraničních projektů pro občany. 
Veřejně známé aktivity jsou například organizace 
projektu Cyklobusy do Orlických hor nebo budo-
vání nových rozhleden na česko-polské hranici. 
Více informací o činnosti najdete na interneto-
vých stránkách www.euro-glacensis.cz.

z	Jaroslav Štefek, 
sekretář Euroregionu Glacensis


