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Stezka na Velké mechové jezírko



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nastal prosinec, poslední měsíc tohoto roku, roku, který byl pro všechny z nás 
úplně jiný než léta předešlá. Málokdo by si asi na jeho počátku dokázal vůbec 
představit, jakými událostmi vstoupí rok 2020 do lidských dějin. Koronavirová 
krize, která postihla celou zemi, zasáhla více či méně do životů nás všech, měnila 
naše plány, přání a představy. Ne jinak tomu bylo i v našem euroregionu. Výrazná 
omezení a zavřené hranice v jarních měsících do značné míry znemožnily nám i 
našim žadatelům pracovat na svých projektech, organizovat společná setkávání 
a dále rozvíjet česko-polskou spolupráci. Po letním rozvolnění přišel podzim a s 
ním opět zákazy a nařízení nezbytná k zvládnutí pandemie, avšak tolik nepříjemná 
a omezující. Ačkoliv to byla doba velmi náročná, myslím, že většině z nás přinesla 
i mnoho pozitivního. Po dlouhé době jsme si opět uvědomili, jak důležité je žít ve 

Mikroprojekt Náš Euroregion - fotosoutěž
V prosinci nám skončila další z aktivit tohoto mikroprojektu, což byla fotosoutěž.
Celkem se fotosoutěže zúčastnilo 35 obyvatel Česka a 13 obyvatel Polska. Hlasování probíhalo na naší Facebookové 
stránce od 20. října do 30. listopadu. V kategorii JARO-LÉTO byly výsledky těsné, ale nakonec vyhrála fotka západu slunce, 
která získala 29 hlasů. V kategorii PODZIM-ZIMA vyhrála fotografie mostu v Ozimku, která získala 139 hlasů. Výherní listinu 
naleznete na našich facebookových stránkách. Výhercům byl také odeslán informační email a v následujících dnech také 
ceny.
Všem účastníkům děkujeme a výhercům gratulujeme.

svobodě, jak důležité je navazovat a udržovat kontakty, vazby a přátelství mezi lidmi a jak moc tyto zdánlivé maličkosti, 
které každý z nás považoval za naprostou samozřejmost, mohou chybět, když o ně přicházíme. 
Přeji Vám proto především pevné zdraví, klidné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce spoustu optimismu, 
pozitivní energie a pracovního elánu ve všech Vašich aktivitách a v těch česko-polských obzvláště :-)

Alena Šmigurová
ředitelka kanceláře euroregionu

Vítězná fotografie z kategorie JARO-LÉTO
Autor: Edek Czyszczoń

Vítězná fotografie z kategorie PODZIM-ZIMA
Autor: Dominika Hermanza



Interaktivní mapa Euroregionu Praděd
V předchozích dílech našeho zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že vzniká interaktivní mapa a virtuální prohlídky. Nyní, 
když se celý projekt blíží do finále, se podíváme na to, co pod sebou tyto pojmy skrývají.

Interaktivní mapa
(www.europraded.cz/interaktivni-mapa)

Jedná se o mapu, na které jsou 
zvýrazněné zájmové body. Pro 
přehlednost jsou rozlišeny barvou a 
rozděleny do seznamů. Jedná se o 
různá vyhlídková místa, rozhledny, 
zříceniny atd.… Místa jsou doplněna 
o krátký popis, fotografii a popřípadě 
odkaz na oficiální stránky.
Mapu plánujeme v dalším roce 
rozšiřovat o další lokace a jiné 
tematické prvky.

Virtuální prohlídka

Součástí mapy jsou také Virtuální prohlídky. Jedná se o sérii fotografií, které zachycují celých 360°, takže se návštěvník 
takové prohlídky může díky mobilnímu zařízení nebo pomocí myši rozhlížet. Fotografie jsou vzájemně provázány body, díky 
kterým se dostanete do jiných částí lokace.

Ukázka 360° fotky. Rejvíz - naučná stezka k Velkému mechovému jezírku.

Od ledna 2021 bude ke shlédnutí 5 lokací na polské straně a 15 lokací na české straně euroregionu.
O chystaných prohlídkách průběžně informujeme na našem Instagramu (www.instagram.com/EuroPraded).
Jedna z posledních prohlídek vznikala na zasněženém Velkém mechovém jezírku v národní přírodní rezervaci Rejvíz.

Některá místa jsou díky pandemii nyní uzavřená, jiná jsou v zimně těžko přístupná. Doufáme však, že díky naší virtuální 
návštěvě dostanete chuť tato místa navštívit, jakmile to situace dovolí.
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Kontakty
www.europraded.cz

sekretariát Vrbno pod Pradědem

tel: +420 554 751 056

www.europradziad.pl

biuro: Prudnik

tel: +48 77 4380 380

Fond Mikroprojektů

Termín pro předkládání žádostí do XIII. kola je 17. 2. 2021.
Zasedání EŘV je naplánováno na květen 2021.

Omezující podmínky jsou následující:
Prioritní  osa  4   -  bez omezení
Prioritní osa 2 - nebudou přijímány mikroprojekty s výstupním ukazatelem 
“mechanismus“

Projekty typu A budou přijímány pouze na české straně.

Virtuální prohlídka: Karlova Studánka Virtuální prohlídka: Zámek Moszna Virtuální prohlídka: Zřícenina hradu Rychleby


