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Prodloužení dálnice od Prahy až někam za Hradec Králové považuje
za prioritu nejeden právní subjekt a od svých prvopočátků jej konzultuje s polskou stranou také Euroregion Glacensis. Všechny tyto snahy
vyústily konečně v územní rozhodnutí: dálnice povede za Hradcem
směrem k Jaroměři, později dál na Trutnov. Vláda rozhodla na svém
zasedání v Hradci Králové o dostavbě tohoto úseku dálnice. "Není
však možné, aby dálnice někde skončila, je třeba ji napojit
na polskou dálniční sí, jinak by byly nadále silnice v naší
oblasti přetíženy," shodují se sekretář Euroregionu Helmut
Dohnálek a senátor František Bartoš, kteří právě tuto problematiku projednávají při každé příležitosti s polskou stranou.
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Na snímku jsou představitelé Euroregionu Glacensis při jednání s českým konzulem z Vratislavi a senátorem v sídle Euroregionu v Rychnově).
Zleva Ing Ivan Adamec (starosta Trutnova), Ing Karel Škarka (místostarosta Ústí nad orl.), Ing. Jiří Hanuš (starosta Červeného Kostelce),
Helmut Dohnálek (sekretář Euroregionu), Ing. Igor Šedo (český konzul
z Vratislavi), MVDr. František Bartoš (senátor).

Byl krásný slunečný den, 18. září 1992. V
té době jsem byl starostou města Rychnov
nad Kněžnou a na zámku Ksiaž u
Walbrychu se konalo jedno z prvních plánovaných setkání představitelů měst a
obcí česko-polského pohraničí. Na jednání jsem cestoval společně s tajemníkem
MěÚ Jaroslavem Kosem, abychom navázali kontakty potřebné k vytvoření funkčního česko-polského sdružení na Pomezí
Čech, Moravy a Kladska. Nic víc a nic míň
se od naší cesty neočekávalo. Jaké však
bylo moje překvapení, když jsme na
zámku Ksiaž zasedali za veliký zasedací
stůl slavnostně vyzdobený státními vlajkami. Na polské straně bylo víc než patnáct
představitelů, na české straně pan tajemník a já. Dodnes nevím, kde se stala chyba
v organizaci, ale i v tomto nerovném zastopení se podařilo projednat text Dohody o
vzájemné spolupráci přesahující hranice, i
když s podmínkou dodatečné ratifikace.
Tato podmínka byla splněna v následujícím roce a Dohoda vstoupila v platnost
24. května 1993.
Byla to předzvěst toho, co se po velikém
úsilí podařilo o šest let později v Hradci
Králové. Měl jsem opět tu čest být u toho,
kdy se podepsala Smlouva o vytvoření
česko - polského Euroregionu Glacensis.
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v Orlických horách napojené na cyklotrasy Hradecka a
Pardubicka jsou jedním kulturním výsledkem projektu
Euroregionu financovaného z Bruselu. Realizace rok 2002
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František Bartoš byl prvním
předsedou
české
části
Euroregionu Glacensis. Po něm
se ujali předsednictví starosta
Žamberka Miloslav Chvátil a nyní
starosta Červeného Kostelce
Ing. Jiří Hanuš. Sekretariát
Euroregionu
je
ve
Společenském
centru
v
Rychnově a Rychnov se tak stal
velmi významným místem pro
jednání této mezinárodní organizace.
Mezi hlavní cíle sdružení patří
územní plánování, spolupráce v
oblasti hospodářství a obchodu,
zachování a zlepšování životního
prostředí, výstavba a přizpůsobení infrastruktur pře-sahující
státní hranice, rozvoj turistiky,
odbourávání jazykových bariér,
atd.
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významný podíl na iniciativách
vedoucích k dostavbě úseku
dálnice Praha - Hradec - Trutnov
- Polsko, na jejíž dostavbu bylo
konečně vydáno územní rozhodnutí a schváleno přidělení státní
dotace. Velmi důležitou roli
sehrál při iniciativě vedoucí k
otevření jediného silničního přechodu v okrese Rychnov do
Polska (Orlické Záhoří) a dalších turistických přechodů pro
chodce v Olešnici, na Šerlichu
či na kralickém Sněžníku.
Za dosažení významného cíle
lze považovat i vznik českého
konzulátu ve Vratislavi od ledna
2002 a nedávnou návštěvu českého konzula z Vratislavi Igora
Šedo v Rychnově, která může
urychlit řešení celého řetězce
problémů česko-polské spolupráce v naší oblasti.
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