Euroregion rozvíjí česko - polskou spolupráci
Už třiadvacet let se rozvíjením česko – polské spolupráce zabývá Euroregion Praděd. Euroregion
Praděd je sdružením českých a polskýchspolků a sdružení měst a obcí, které se
nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České republice a na území jižní části Opolského
Slezska (vojvodství Opole) v Polské republice. Po přípravných jednáních trvajících řadu let byl
založen na základě Rámcové dohody o vytvoření česko-polského euroregionu, která byla podepsána 2.
července 1997 v Jeseníku.
Euroregion má celkovou rozlohu3750 km2, z toho česká část měří 1600 km2, polská část 1970 km2.
V české části euroregionu žije bezmála 190 tisíc obyvatel, podstatně více, téměř 400 tisíc lidí, pak žije
v jeho polské části. V české části je sdruženo 69 obcí a 6 přidružených členů, kterými jsou Olomoucký
kraj, Místní akční skupina Hrubý Jeseník, Univerzita Palackého Olomouc, Rozvoj Krnovska, Místní
akční skupina Vincenze Priesnitze a Místní akční skupina Šternbersko. Polská část sdružuje 39 obcí a
5 okresů. Délka česko-polské státní hranice v území Euroregionu je 187,3 km.
Euroregion podporuje spolupráci v příhraničních územích v následujících oblastech: plánování
územního rozvoje, ochrana životního prostředí, rozvoj hospodářství, obchodu a služeb, turistika, sport,
rekreace, doprava a spoje, osvěta, věda, kultura, umění a ochrana zdraví, mezilidské vztahy a výměna
mládeže, prevence kriminality, vzájemná pomoc v případě katastrof a neštěstí a v dalších oblastech
společného zájmu.
Euroregion byl pojmenován po Pradědu, nejvyšší hoře Jeseníků a celé Moravy. Je zněj vynikající
kruhový rozhled, kdy za dobrého počasí je možno vidět kromě území obcí a měst euroregionu i
Krkonoše, Beskydy a dokonce i Vysoké Tatry. Na vrcholu je na místě bývalé kamenné rozhledny,
která se zřítila v roce 1959, postaven televizní vysílač vysoký 162 metrů. Jeho špička je tedy
nejvyšším pevným bodem v celé České republice.
Česká část Euroregionu má sídlo na adrese ul. Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem.
Podrobnosti a aktuality z Euroregionu Praděd mohou zájemci najít také na webových stránkách
www.europraded.cz, https://www.facebook.com/EuroPraded, https://www.instagram.com/europraded/
(lo)

Euroregion Praděd se i letos se svou expozicí opět zúčastnil veletrhu cestovního ruchu Go a Regioun
tour v Brně a Incheba v Bratislavě. O prezentaci projevili návštěvníci opět velký zájem.

