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BalENÍ

Tři golfové míčky zabalené v průhledné krabičce. V krabičce jsou míčky upevněné 
na kartonové podložce. Míčky se tedy nehýbou a potisk zůstává vždy viditelný.

základní 2vrstvý míč,

nová technologie dimplů

pro delší a rovnější let

TOP - flITE xl DIsTaNcE

kombinace toho nejlepšího

z míčků HX Hot Plus

a  HX Bite

callaWaY  Hx DIaBlO TOUR

3vrstvý míč pro pokročilé

a zkušené hráče,

excelentní krátká hra a dolet

TITlEIsT NxT TOUR

nejvýhodnější způsob balení,

logo na míčcích je vždy vidět

PRŮHlEDNÁ PET KRaBIČKa
Na TŘI MÍČKY

dlouhý přímý let míčků,

skvělá kontrola

PINNaclE GOlD

2vrstvý míč pro delší údery

při optimální výšce

BRIDGEsTONE E5

profesionální 3vrstvý míč,

delší dolet a lepší kontrola

NIKE ONE VaPOR sPEED

3vrstvý míč pro redukci chyb

při nepovedených ranách

BRIDGEsTONE E6

kvalitní lakovaná dřevěná týčka

dodáváme ve dvou standartních

velikostech

DŘEVĚNÁ TÝČKa  
s POTIsKEM

2vrstvý míč,

ideální volba pro začínající hráče

callaWaY WaRBIRD PlUs

lEVNĚJŠÍ VaRIaNTa– ZÁKlaDNÍ DVOUVRsTÉ MÍČKY

vhodné pro začínající golfisty, cenově zajímavé míčky světových značek

DRaŽŠÍ VaRIaNTa– VÍcEVRsTVÉ MÍČKY

pokud plánujete míčky rozdávat partnerům z řad zkušenějších golfistů, zvolte profesionálnější vícevrstvé míčky 
s pokročilejšími vlastnostmi, ale stále za rozumnou cenu

pokud plánujete míčky rozdávat partnerům z řad zkušenějších golfistů, zvolte profesionálnější vícevrstvé míčky 
s pokročilejšími vlastnostmi, ale stále za rozumnou cenu

MOŽNOsTI POTIsKU

V současné době Vám můžeme nabídnout přes 50 unikátních potisků, Num nonos 
ceporum ineme me publia terfir arbit, ute, quius conscre ssilnesces, sul hem pub-
lie cae, que nonsus bontrib usquam probuliam ina, eruntimo et; hordicae firAperra 
nonunclero huisulus con tatistam furo vatra vigit rendam avocatint.Ut prariterte 
ete ete, condam dit vivertudent prei in revirmacit.Gulut L. Habunterum abunterit. 
Ut virter audet, Ti. Hactus public visserudet L. M. Graederfirit patque con hachum 
Romnem.

Aperra nonunclero huisulus con tatistam furo vatra vigit rendam avocatint.Ut prari-
terte ete ete, condam dit vivertudent prei in revirmacit.Gulut L. Habunterum abun-
terit. Ut virter audet, Ti. Hactus public visserudet L. M. Graederfirit patque con ha-
chum Romnem.
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Při krátké tiskové konferenci nám bylo vysvětleno několik poli-
tických angažmá, naplnění předurčených úkolů jednotlivých po-
slanců strany ODS, seznámili jsme se s cíli a projekty, na kterých 
se v průběhu mandátu pracuje. Velmi zajímavý byl vstup pana 
poslance Kožušníka, který velmi vtipně a smysluplně vysvětlit 
některé ze svých kroků v průběhu svého mandátu v Evropském 
parlamentu a jeho cesty k němu. V následující debatě a otázkách, 
které vyvstaly především z řad účastníků z rozhlasových a tisko-
vých branží jsme se dozvěděli i některé zajímavosti  z oblasti hu-
manitárních aktivit.
Celková návštěva byla uzavřena společným obědem a poděko-
váním za příjemné pozvání do Štrasburku – města evropských 
institucí. 

Sekretariát euroregionu

ZPRAVODAJ

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska

NÁVŠTĚVA EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE ŠTRASBURKU

EUROREGION GLACENSIS

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 2

AREÁL ZDRAVÍ A SPORTU MEZIMĚSTÍ

popiska k obrázku Euroregion Pomezí Čech, Moravy 

Velmi významným projektem realizovaným na Broumov-
sku je společný projekt vedoucího partnera Města Mezi-
městí a Gminy Mieroszów s názvem  „Rozvoj turistic-
ké a rekreační infrastruktury  v příhraniční oblasti  
Broumovska a Mieroszowska – I. etapa“, reg.číslo: 
CZ.3.22/2.2.00/08.00056, který  získal fi nanční podporu CZ.3.22/2.2.00/08.00056, který  získal fi nanční podporu CZ.3.22/2.2.00/08.00056
z  Operačního programu  přeshraniční spolupráce  Česká 
republika – Polská republika v letech 2007–2013.

Celková plánovaná (vysoutěžená) částka na stavební práce je 
ve výši 3 101 tis. EUR. Celkové náklady projektu se odhadují na část-
ku 3 457 tis. EUR,  přičemž dotace z fondů EU činí 2 451 tis. EUR 
a z rozpočtu ČR 144 tis. EUR
Výstavba Areálu zdraví a sportu v Meziměstí je hlavní investiční 
aktivitou českého partnera.  Přes řešení mnoha potíží, které se 
postupně vyskytly nejen v průběhu přípravy projektu, ale i v po-
čátcích vlastní realizace stavebních prací se postupně daří plnit 
harmonogram postupu stavebních prací.
Vlastní zahájení stavebních prací proběhlo po ukončení  výběrové-
ho řízení, po němž byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby. 

Předáním staveniště dne 11. 5. 2009 byly 
ofi ciálně zahájeny stavební práce.
Původní bazény byly odstraněny zcela.  
Na jejich místech  dnes stojí  nová tělesa 
rekreačního, plaveckého a  dětského ba-
zénu s různými tryskami a  chrliči vody,  
která jsou již napojena na  úpravnu vody 
a na ostatní všemožné rozvody. Tělesa 
bazénů  jsou z nerezu. Tento materiál za-
jistí dlouhou životnost a lepší provozní 
podmínky.  Až to klimatické podmínky 
dovolí,  bude provedena  konečná mon-
táž  dna u všech těles. Plavecký bazén 
byl nad rámec projektu zateplen. U ba-
zénů vyrostl tobogán a  skluzavka. Tyto 
dvě atrakce  tvoří svou výškou jedineč-
nou dominantu areálu.  
Zcela nový je podzemní objekt  úprav-
ny vody, který se nachází  mezi bazény.  
Do objektu se nyní  montuje  technolo-
gie pro  úpravu vody. Z důvodu zamezení 

promrzání a zajištění stálé temperace zemního tepla byla stropní 
část také zateplena.  Nad vchodem do  úpravny vody  vyrostl  můs-
tek pro plavčíky.  Dále byly v areálu provedeny nové rozvody kana-
lizace, vody a  elektroinstalace.   V zadní části byl areál  odvodněn 
a byla provedena příprava   pro nové hřiště s umělým povrchem. 
Mimo areál byla zahájena výstavba parkoviště.
Rok 2010 znamená pro stavbu dokončení celého projektu. Roze-
stavěné objekty budou dokončeny a čeká nás výstavba zbývajících 
nových objektů. Nově se zde  vybuduje  druhé parkoviště, minigol-
fové hřiště, víceúčelové sportoviště a poměrně rozsáhlé budou te-
rénní  úpravy a zemní práce především v podobě zhotovení zpev-
něných ploch ze zámkové dlažby v různých barevných odstínech. 
Areál se  postupně doplní lavičkami a celý ozelení.
Toto je krátké shrnutí co se podařilo vybudovat a co ještě areál 
v letošním roce čeká. Pro úspěšné dokončení    projektu  musí 
být  letos zahájen zkušební provoz a pokud vše půjde tak, jak se 
očekává, bude následovat po ukončení zkušebního provozu ko-
laudace. Zahájení zkušebního provozu  je naplánováno na letošní 
letní koupací sezónu.

Sekretariát euroregionu
letní koupací sezónu.
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Ve dnech 15. – 16. prosince 2009 připravila kancelář po-
slance Evropského parlamentu pana Oldřicha Vlasáka 
v Hradci Králové cestu do Štrasburku – sídla několika 
evropských institucí.  Nabídka na tuto cestu byla přijata 
i pracovníky Euroregionu Glacensis. Zúčastnil se sekretář 
Jaroslav Štefek a projektový manažer Markéta Nyčová. 

Program cesty byl velmi pestrý a v krátké době dvou dnů zahrnul 
celkové seznámení s městem, jeho institucemi i jeho tradicemi, 
které v době předvánoční byly skutečně nevídané. 
Asistentka paní Jitka Zoubková, která měla celou koordinaci cesty 
na starosti, zajistila velmi prvotřídní organizaci obou dnů dopro-
vázenou výkladem.  
Celá cesta počala brzkým ranním odjezdem z Hradce Králové. 
Příjezd do Štrasburku byl v odpoledních hodinách a hned násle-
dovala prohlídka budovy Rady Evropy, které se s námi již zúčast-
nil pan poslanec Oldřich Vlasák. Prostory Rady Evropy jsme byli 
provedeni za účasti místní delegátky, která nás blíže seznámila 
s prostory, s posláním instituce, její strukturou, členskými státy 
a následně zodpověděla veškeré dotazy z naší strany.  Před večeří 
v místní tradiční alsaské restauraci nám byla umožněna několika 
hodinová návštěva vánočních trhů v historickém centru města. 
V průběhu večerního programu jsme měli možnost diskutovat 
na různá témata přímo s poslancem panem Vlasákem, který zá-
roveň vyjádřil několik svých vizí a poslání v průběhu svého par-
lamentního mandátu. Zároveň všechny účastníky srdečně uvítal 
a seznámil s program následujícího dne.
Program druhého dne byl zaměřen prvořadě na návštěvu budovy 
Evropského Parlamentu, který nás ihned zaujal svou ojedinělou 
a dominantní architekturou. Během několika hodinové exkurze 
za účasti poslance pana Vlasáka a jeho kolegy poslance Edvarda 
Kožušníka  při níž nám byla detailně vysvětlena struktura zase-
dacího pořádku parlamentu a kde jsme se seznámili i s postupem 
hlasování, politickými stranami a jejich zasedacím pořádkem, 
s členskými státy a jejich zastoupením v parlamentu, jsme do-
stali ideální představu o běhu a funkčnosti celého parlamentu. 

Návštěva ve Štrasburku Významný projekt
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Nový rok
St. svátek – Den obnovy sam. českého státu
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