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Velké množství alokova-
ných fi nančních prostředků 
Evropské unie pro obdo-
bí 2007-2013, s jejichž po-
mocí opravíme rozbité sil-
nice, postavíme kanalizace 
a čistírny odpadních vod, vy-
budujeme infrastrukturu pro 
cestovní ruch a sportoviště. 
To byly velice optimistické 
prognózy a vize před spuš-
těním tohoto programovací-

ho období. V letošním roce se nám otevřely tyto velké 
možnosti prostřednictvím dotačních programů a dnes již 
můžeme říci, že máme reálné zkušenosti s přípravou prv-

Štěstí  přeje připravenýmŠtěstí  přeje připraveným
ních projektů v rámci nového období. Významný nárůst 
cen prací a posilující národní měny vůči euru nám však 
ukazují, že alokované prostředky do jednotlivých operač-
ních programů nejsou zdaleka tak velké a zcela jistě nám 
nebudou stačit na realizaci všech našich plánů. V prvních 
kolech došlo k rozdělení mnohdy dvou až tříletých alokací 
a ten, kdo byl připraven, měl velkou šanci uspět. Z pohle-
du Euroregionu Glacensis je nejdůležitější Operační pro-
gram přeshraniční spolupráce ČR-PR, kde na prvním zase-
dání Monitorovacího výboru bylo rozděleno téměř 30% 
veškerých alokovaných prostředků. Celkem 18 podpoře-
ných projektů v částce bezmála 25,304 mil. eur svědčí 
o tom, že náš euroregion připraven byl.  

Jaroslav Štefek, sekretář české části euroregionu

Česko - polská konference Euroregionu Glacensis 
4. - 5. 12. 2008, Zieleniec, Polsko

Bližší informace na sekretariátech Euroregionu Glacensis
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Lánov a Szklarska PorębaLánov a Szklarska Poręba
rozšiřují okruhy spolupráce

Den obce 2008 – den přátelstvíDen obce 2008 – den přátelství

Obec Lánov (ČR) a město Szklarska Poręba (PR) se po něko-
likaleté spolupráci na úrovni škol rozhodly rozšířit okruh spo-
lečných aktivit i do dalších oblastí. Cílem je využít možnosti 
realizovat projekty za fi nanční podpory Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. 

U příležitosti navázání intenzivnější spolupráce byla 
28. 8. 2008 podepsána partnerská dohoda, která podněcuje 
obě samosprávy k aktivitě v přípravě přeshraničních projektů. 
Různorodá spolupráce by měla probíhat na úrovni škol a nově 
zapojit i dobrovolné hasiče, sportovní oddíly či společensko - 
kulturní instituce.  

S přípravou společných projektů není radno otálet, a pro-
to bylo ve stejný den uskutečněno i první rozsáhlejší jednání. 
V pracovních skupinách, rozdělených dle oblastí života obce, 
probíhala přínosná diskuse, která přinesla konkrétní výsledky. 
Byl sestaven plán aktivit do konce roku 2008 a zároveň se 
začaly rýsovat kontury činností pro rok 2009, které se budou 
ucházet o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacen-
sis, potažmo Euroregionu Nisa.

Sekretariát euroregionu

Obec Vítězná se po svém vstupu do Euroregionu Glacensis 
v roce 2007 připojila do široké skupiny obcí a měst, kte-
ré našly partnera pro realizaci společných česko-polských 
aktivit. V rámci projektu, podpořeného v novém progra-
movacím období z Fondu mikroprojektů Euroregionu Gla-
censis pod názvem „Den obce 2008 – den přátelství“, byla 
28. 6. 2008 slavnostně podepsána Smlouva o partnerství 
a vzájemné spolupráci s obcí Marciszów. Spolupráce, stvr-
zená podpisem smlouvy, má za cíl obohatit společenský, 
ekonomický a kulturní rozvoj obou území a rovněž umožnit 
lepší poznání obyvatel mezi sebou. 

Ideje spolupráce začaly být plněny ihned. Den obce je totiž 
významná společensko-kulturní akce konaná již třetím ro-
kem. Letošní podtitul „den přátelství“ předjímal slavnost-
nější charakter. Kromě ofi ciální delegace z Marciszowa přije-
lo i několik obyvatel této malebné obce. V budově obecního 
úřadu byla připravena výstava, představující novou partner-
skou obec, a na fotbalovém hřišti se uskutečnil turnaj dětí do 
10 let ve fotbale. Peprnější závěr společných aktivit obstara-
lo přátelské česko-polské utkání v boxu.

Závěrem si dovolujeme oběma obcím popřát úspěšnou 
spolupráci a mnoho realizovaných společných aktivit na 
obou stranách hranice.

Sekretariát euroregionu
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Často jsem v poslední době 
zaznamenal názor, že od vstupu 
ČR a PR do Schengenské úmlu-
vy, tedy od doby odstranění 
všech překážek překračování 
hranice, již není důvod zabý-
vat se přeshraniční spoluprací. 
Z pohledu mnoha občanů je to 
pochopitelný názor, neboť pro 
ně byl splněn hlavní dosavadní 
cíl usilování samospráv i státní 
správy na obou stranách hranice. 

Přes hranici lze přejet nebo přejít prakticky kdekoli a na druhé 
straně hranice se člověk může pohybovat a chovat naprosto 
svobodně. Budeme-li ještě v obou zemích platit eurem, pak 
jediný patrný rozdíl bude v jazyku, jakým se hovoří.

Tím však práce nekončí. Naopak. Úkoly v přeshraniční 
spolu práci odstraněním hraničních překážek nekončí, ale tepr-

Olomoucký kraj vydal informační materiál věnovaný výuce 
projektového řízení. Brožura je jedním z výstupů projektu 
určeného pedagogům středních škol v regionu. Jmenoval se 
Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů na středních 
školách v Olomouckém kraji a fi nancoval jej Evropský sociální 
fond a stát. „Zavedením nepovinného předmětu projektové 
řízení na školách v Olomouckém kraji, které je v České re-
publice zcela unikátní, jsme rea-
govali na požadavky 
trhu práce. Věřím, že 
přispěje ke zlepšení 
uplatnitelnosti absol-
ventů škol,“ konstato-
val náměstek hejtmana 
Pavel Sekanina. Sborník 
tvoří prezentace před-
nesené na závěrečném 
vyhodnocení celého 
projektu uspořádaného 
v červnu letošního roku 
v Olomouci. Brožuru vy-
dal Olomoucký kraj v ná-
kladu 250 výtisků. Jeho 
část získaly školy zavádě-
jící výuku zmiňovaného 
předmětu, další jsou k dis-
pozici na Krajském úřadě 
Olomouckého kraje na od-
boru školství, mládeže a tě-
lovýchovy. 

Olomoucký kraj

ve začínají. Otevírá se totiž celá šíře problematiky, která až 
dosud byla omezena existující hraniční bariérou. Bude třeba 
řešit zcela nové úkoly a problémy. Na naší tzv. „nové“ spo-
lečné hranici se objeví nové problémy, známé dnes snad jen 
v krátkém úseku „historické“ společné hranice mezi Polskem 
a severní Moravou. Objeví se problémy spojené a vyvolané 
rozdílným kulturním prostředím, lokálními nebo regionálními 
rozdíly ve vývoji a síle ekonomik, objeví se otázky a problémy 
v oblasti podnikání, životního prostředí, jistě budou vznikat 
i napětí vyvolané sice jinými příčinami, ale projevujícími se 
národnostním napětím či drobnými excesy. Je úkolem aktérů 
v procesu rozvoje přeshraniční spolupráce, aby nové úkoly 
včas identifi kovali, pojmenovali a řešili. Jedině tak budou po-
kračovat v nastartované praxi spolupráce, přátelství a posilo-
vání oboustranně výhodných vazeb mezi oběma zeměmi.

Helmut Dohnálek
Člen Rady Královéhradeckého kraje

Jak dál v přeshraniční spolupráciJak dál v přeshraniční spolupráci

Materiál  se věnuje výuce projektového řízeníMateriál  se věnuje výuce projektového řízení
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V turistickém regionu Východní Čechy začal v prvních měsí-
cích roku 2008 v oblasti koordinace aktivit a marketingu úze-
mí v oblasti cestovního ruchu působit nový významný subjekt. 
Jedná se o Destinační společnost Východní Čechy (dále DSVČ), 
zájmové sdružení právnických osob, založené Pardubickým 
krajem a dalšími deseti významnými hráči na poli cestovního 
ruchu.

Hlavním předmětem činnosti tohoto sdružení je realizace 
aktivit směřujících k rozvoji destinace (turistického regionu 
Východní Čechy) jako rozvojové jednotky mezinárodně kon-
kurenceschopné na trhu cestovního ruchu.

První měsíce fungování DSVČ provázela kromě nutných úko-
nů spojených s organizačním zajištěním činnosti nového sub-
jektu intenzivní příprava žádostí o fi nanční podporu projektů 
v rámci Regionálního operačního programu. Díky úspěchu tří 
projektů DSVČ zahajuje realizaci významných koncepčních 
kroků v oblasti marketingu území turistického regionu Vý-
chodní Čechy. Značka Východní Čechy bude spojována s no-
vým grafi ckým ztvárněním, probíhají práce na strategii roz-
voje cestovního ruchu, začíná příprava turistických novin pro 
region Východní Čechy. S těmito a desítkami dalších aktivit 
této nové organizace budou přicházet do kontaktu návštěv-
níci regionu i subjekty, které působí na straně nabídky služeb 
a poskytování informací návštěvníkům.

Zakládající členové Destinační společnosti 
Východní Čechy:

• Pardubický kraj, IČ 70892822

•  Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy pro podporu 
cestovního ruchu, IČ 65669576

• Českomoravské pomezí, IČ 75115662

• Králický Sněžník, o.p.s., IČ 27519350

•  Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s., 
IČ 00549436

•  Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, 
IČ 25982583

• East Bohemian Airport a.s., IČ 48154938

• Dostihový spolek, a.s., IČ 48155110

• Léčebné lázně Bohdaneč, IČ 47452421

• Smetanova Litomyšl, o.p.s, IČ 25918206

• Klub českých turistů Pardubický kraj, IČ 48160369
Kontakty:
Destinační společnost Východní Čechy
IČ: 75126842
Adresa: Karla IV. 42, 530 02 Pardubice
Korespondenční adresa: Jahnova 8, 530 02 Pardubice
Telefon: 466 030 412
www.vychodnicechy.info

Projekt Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu byl podpo-
řen ze strukturálních fondů Evropské unie.

Pardubický kraj

Na východ do ráje!Na východ do ráje!



6

Adventure RacingAdventure Racing
propagace volnočasových aktivit v česko-polském pohraničí

Městská obec Kladsko získala dotaci z ERDF v rámci Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 na 
realizaci projektu „Adventure Racing – propagace volnočaso-
vých aktivit v česko-polském pohraničí”.

Projekt se týkal propagace aktivního trávení volného času 
a počítal se zapojením občanů Kladska a území Euroregionu 
Glacensis formou jejich účasti na sportovních a rekreačních 
akcích. Byly uspořádany sportovní závody Adventure Racing 
s celostátní a evropskou účasti a také Orientační běh pro děti 
a mládež v kladské pevnosti. Účastníci závodů měli možnost 
startu na dvou trasách: 

•  trasa Masters - 300 km, která zahrnovala následující disci-
plíny: horská kola, trekking, vory nebo kajaky, in-liny, orien-
tační běh včetně speciálních úkolů: lanové mosty, sjezdy na 
lanech, lezení po lanech, zdolávání podzemí, lanové úkoly 
s koly, horolezectví 

•  trasa Speed – 150 km, která zahrnovala následující disciplí-
ny: horská kola, trekking, vory nebo kajaky, orientační běh 
včetně speciálních úkolů: lanové mosty, sjezdy na lanech, 
zdolávání podzemí, horolezectví. 

Poprvé se konalo i sjíždění Kladské Nisy (Nysa Kłodzka). Trasy 
závodů vedly nejmalebnějšími oblastmi Euroregionu Glacen-
sis. Především je třeba zdůraznit oblasti jako jsou CHKO Sněž-
nický park (Śnieżnicki Park Krajobrazowy), zlom Kladské Nisy, 
kladská pevnost a pevnost na Stříbrné hoře, a to z důvodu 
výjimečné podívané.

Závodníci museli zdolávat trasu za velmi náročných podmí-
nek, mj. 2 cm sněhu na Králickém Sněžníku, déšť, vítr, nízké 
teploty. Část z nich do cíle nedorazila, zůstali ti nejvytrvalejší. 
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Veřejná dopravaVeřejná doprava

V nejprestižnějších kategoriích zvítězili:
Trasa MASTERS:
1. Navigator Suunto, Polsko - 51 h 18 min.
-  Aleksandra Dzik, Mirosław Szczurek, Sławomir Łabuziński,

Andrzej Ulidowski
2. Team 360°, Polsko - 53 h 49 min.
- Magdalena Łączak, Igor Błachut, Paweł Dybek, Maciej Pońc

Trasa SPEED 
1. OpavaNet/Merida/Tilak, Česká republika - 30 h 02 min. 
- Tomáš Petreček, Marek Navrátil
2. MUC Raid Aventure, Polsko/Francie - 35 h 32 min. 
- Maciej Surowiec, Cedric Pujos
3. Funexsports, Polsko - 43 h 47 min. 
- Tomasz Pryjma, Konrad Wtulich

Více na www.adventurerace.pl
Sekretariát euroregionu 

Pokud se podíváme do historie, doprava a komunikace hrá-
ly v životě lidí a v rozvoji regionů vždy důležitou roli. Podél 
obchodních stezek vznikaly osady, města a obchodní centra. 
Nezanedbatelným přínosem byl pohyb zboží a surovin, kte-
ré se dovážely do míst, kde se dané komodity nevyskytovaly 
a kde byli zájemci o koupi. Na významu komunikací a dopravy 
mezi jednotlivými státy či regiony se nic nezměnilo ani v sou-
časné době. I proto se při vstupu středoevropských zemí do 
EU psalo a mluvilo především o volném pohybu zboží, služeb 
a osob. Více než čtyři roky jsme v EU a zanedlouho oslaví-
me roční výročí zrušení hraničních kontrol. Dovolte mi, abych 
shrnul podstatné změny v našem příhraničním životě. Zásadní 
změna je především v přechodu a průjezdu hranic. Nikdo nás 
zde nekontroluje. Kontroly vozidel se přesunuly na české stra-
ně o několik metrů do vnitrozemí, na polské straně o několik 
kilometrů. Faktem však zůstává, že kontroly jsou namátkové 
a není kontrolováno každé vozidlo. Na silnicích, které vedou 
přes hranice, zůstala nebo se objevila různá omezení. Přede-
vším v povolené tonáži. Přes hranice s omezením do šesti tun 
mohou projíždět stará neekologická vozidla, a ne moderní 
vozidla s vyšší celkovou hmotností. Toto omezení způsobuje 
problémy v pohybu a výměně zboží mimo hlavní silniční tahy 
(v okrajových částech regionu). Samostatnou kapitolou zůstává 
pohyb osob. Pohyb osobními automobily není omezován ni-
kde. Pokud však nemáte osobní automobil, do Polska (ale i na-
opak) se téměř nedostanete. Dosud se nepodařilo zabezpečit 
veřejnou osobní dopravu, a to ani autobusovou či železniční. 
Mezi metropolí Valbřichem a českými městy nejezdí pravidel-
né autobusové spoje a v provozu nejsou ani osobní vlaky. Ve 
směru z Broumova na Novou Rudu a dále na Kladsko není vy-
řešeno dopravní spojení. Především broumovské fi rmy, které 
se dnes potýkají s nedostatkem zaměstnanců, volají po zřízení 
pravidelné osobní dopravy mezi polskými a českými městy. 
Náchodská dopravní společnost CDS od jara 2008 provozu-

je mezi Náchodem a Kladskem dopravu určenou především 
pro zaměstnance tak, aby zajistila dojezdy na směny v pracov-
ních dnech. Pokud mají hranice mezi zeměmi zmizet úplně, 
je pravidelná osobní doprava mezi českými a polskými městy 
nezbytností. Pravidelná osobní doprava není jen podporou pří-
hraničních podnikatelů a fi rem z důvodu dopravy pracovníků, 
ale je podporou především pro rozvoj turistického ruchu, ob-
chodní směny (výměny) apod. Oblast veřejné osobní dopravy 
je samozřejmě problematické téma z pohledu fi nancování. Ne-
lze očekávat, že především zpočátku se přeshraniční veřejná 
osobní doprava stane ziskovou. Zde se však otvírá možnost 
pro smysluplné využití peněz z fondů Evropské unie. 

Možná by stálo za zvážení, zda především euroregiony by 
neměly získat větší pravomoce a neměly se na rozvoji přes-
hraniční osobní dopravy více podílet a také se zasadit o její 
„zřízení“. V našem případě se jedná o Euroregion Glacensis, 
kterému by angažovanost v pravidelné přeshraniční osobní 
dopravě opravdu slušela.

František Molík Hospodářská komora Náchod
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Tvůrci mechanických betlémů navazují na tradiční tvorbu 
betlémů statických, které se hojně stavěly téměř v každé 
domácnosti. Někomu stačila jen Svatá rodina, jiní se rádi 
pochlubili rozsáhlým souborem tvořeným po několik ge-
nerací. Bohaté kulisy, krásná krajina a množství fi gurek od 
nejrůznějších autorů jsou dokladem upřímné a trpělivé práce 
všech betlémářů. Mezi lidmi, kteří stavěli betlémy, se vždy 
našel někdo, kdo chtěl mít svůj betlém něčím výjimečný 
a zajímavější. Pro radost z tvorby, ale i třeba pro potěšení 
dětí, začali tvůrci betlémy oživovat mechanickým pohybem. 
Nejvíce jich vznikalo v druhé polovině 19. a první polovině 
20. století. Známe betlémy s velice jednoduchou mechani-
kou, kde se pohybuje jen jedna točna se statickými fi gurka-
mi, ale také díla rozsáhlá, tvořená po několik desítek let.

Mechanické betlémy byly tvořeny z nejrůznějších materiá-
lů. Autor se vždy rozhodl pro materiál jemu nejdostupnější 
s možností vlastního opracování. Tvůrci mechanických bet-
lémů se do stavby pouštěli s velkým nadšením. Některé bet-
lémy hned na první pohled upoutají velikostí, dokonalostí 
pohybu, výtvarným zpracováním a důmyslnou mechanikou. 
Takové dílo je dokladem toho, že autor vše řádně předem 
promyslel, připravil si materiál a případně spolupracoval 
s odborníky.

Třebechovice pod Orebem se nacházejí na soutoku řek
Orlice a Dědiny, 13 km na východ od Hradce Králové, a patří 
mezi turisticky vyhledávané místo díky unikátnímu mecha-
nickému Proboštovu betlému, vystavenému v Třebechovic-
kém muzeu betlémů (dále TMB). 

Muzeum existuje již od r.1925 díky nadšení a píli třebecho-
vického rodáka Viléma Koleše (1869 – 1944), který pro mu-
zeum získával sbírkové předměty darem od spoluobčanů. 
O sbírkách a historii města pravidelně informoval ve  vlas-
tivědném sborníku Staré Třebechovice. Postupem času se 
třebechovické muzeum vyprofi lovalo jako specializované 
muzeum betlémů, a to především zásluhou manželů Vac-
líkových. TMB je jediným zařízením svého druhu v České 
republice a také v Evropě. Sbírkový fond betlémů tvoří více 
než 300 betlémů, zhotovených z nejrůznějších materiálů, 
pocházejících z tradičních i netradičních betlémářských 
oblastí. 

Třebechovické muzeum betlémů je odborným pracoviš-
těm, specializujícím se na dokumentaci statických a me-
chanických betlémů. Nabízí kromě odborných seminářů a 
aktivit pro všechny typy škol odborné poradenství muzeím 
a soukromým sběratelům při údržbě a restaurování mecha-
nických betlémů. 

KOUZLO MECHANICKÝCH BETLÉMŮKOUZLO MECHANICKÝCH BETLÉMŮ
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Nejcennějším a nejobdivovanějším mechanickým betlé-
mem  je bezesporu Třebechovický Proboštův betlém, uni-
kátní mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, 
Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Bet-
lém je více než 100 let starý a je vyjma kovových zvonků, 
kožených řemenů a měchu kukačky vyroben celý ze dře-
va, včetně převodových kol, hřídelí a vaček mechanismu. 
Jeho rozměry jsou 7 x 3 x 2 m. Obsahuje na 2000 vyře-
závaných dílů a fi gurek, uváděných do pohybu ojedinělým 
mechanismem. Mechanismus byl původně poháněn klikou, 
od r. 1935 malým elektrickým motorkem. V roce 1999 byl 
Proboštův mechanický betlém prohlášen za národní kultur-
ní památku. Letos zavedlo Třebechovické muzeum betlémů 
vedle tradičního prohlídkového okruhu i netradiční prohlíd-
ku mechanismu Proboštova betlému. 

Ve čtvrtek 27.11.2008 bude otevřena výstava Kouzlo 
mechanických betlémů, jejímž kurátorem je pan Kamil 

Andres, restaurátor mechanických betlémů. Výstava předsta-
ví mechanické betlémy a jejich tvůrce např. z Třebíče, Rtyně 
v Podkrkonoší, Vysokého nad Jizerou a další. Výstava je sou-
částí připravovaného projektu Putování po mechanických 
betlémech Euroregionu Glacensis s partnerskými městy 
Olešnice v Orlických horách a polskými Vambeřicemi.

Silvie Hlaváčková, Kamil Andres
Třebechovické muzeum betlémů
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Členská základna se rozšiřujeČlenská základna se rozšiřuje
– představujeme nové členy 

MĚSTYS ČERNÝ DŮL 
V malebném údolí Krkonoš naleznete hor -

ský městys Černý Důl, ležící v údolí potoka 
Čisté na úpatí Černé hory ve výšce 684 m. 
n. m. mezi Vrchlabím a Jánskými Lázněmi. 

Městys se skládá ze tří částí – Černý Důl, Čistá v Krkonoších 
a Fořt. Rozkládá se na 2219 ha a má 758 obyvatel.

Historie Černého Dolu je datována již k roku 1383, kdy jsou 
uváděny počátky těžby železné rudy v údolí okolo potoka Čis-
té, které prováděli majitelé Hostinného páni z Turgova. V těž-
bě pak pokračoval počátkem 16. století i majitel vrchlabského 
panství Jan Tetour z Tetova. V roce 1533 získal panství Kryštof 
Gendorf z Gendorfu, který těžil zlato, stříbro a železné rudy 
v Krkonoších. Už v 18. století se zde začal místo rud těžit vá-
penec. Název Černý Důl je odvozen patrně díky poloze upro-
střed hlubokých černých lesů ve spojení s těžbou rud.

Černý Důl se v posledních letech pro své klidné a romantické 
prostředí stává vyhledávaným turistickým střediskem. V zimní 
i letní sezóně je k dispozici cca 2000 lůžek v hotelech, penzio-
nech, horských chatách a chalupách i privátech a široká nabíd-
ka turistických služeb pro sport i rekreaci jednotlivců i rodin. 
Při víkendových i vícedenních pobytech mají hosté možnost 
využít nejen kvalitní sportovní zařízení (tenisové kurty, bazén, 
sauna, fi tness, kuželna, whirlpool, solarium, masáže), které na-
bízí celoročně hotel Aurum, ale i prožít krásné chvíle v okolní 
horské přírodě. Výhodná poloha Černého Dolu vybízí k pěším 
túrám na nedaleké hřebeny hor nebo na cyklistické výlety. 

Letní sezónu je možné v Černém Dole strávit v Autocam-
pu „Slunečná“ v části obce Čistá v Krkonoších. V autocampu 
je k dispozici 200 stanových míst, sociální zařízení, koupališ-
tě, zahradní restaurace, dětské hřiště a možnost táborových 
ohňů. Klidná atmosféra a dobré služby přispějí k příjemnému 
strávení letních dovolených.

Jednou z hlavních turistických atrakcí zimní sezóny Černého 
Dolu je nově vystavěný lyžařský areál evropských paramet-
rů Skipark Černý Důl, který je charakteristický svým roman-
tickým a klidným prostředím v centru východních Krkonoš. 
Areál Skipark Černý Důl nabízí velkou rozmanitost lyžařského 
využití pro začátečníky a děti v areálu Veronika nebo pro zku-
šené lyžaře na svazích vrcholu Špičák (1001 m.n.m.) v areálu 
Saxner. Skipark Černý Důl zajišťuje kvalitní podmínky lyžařům 
s přepravní kapacitou 10 310 osob za hodinu na 10 lyžařských 
vlecích a dvou třísedačkových lanových dráhách.
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Černý Důl

První hornická stezka Berghaus v KrkonošíchPrvní hornická stezka Berghaus v Krkonoších
Bohatou tradici dobývání rud v Krkonoších připomíná 

hornická stezka v Černém Dole 
Na zhruba kilometrovém lesním okruhu s desíti zastavení-

mi si můžete mezi jiným prohlédnout propadlinu  po 80 m 
hluboké zavalené uranové šachtě, starý hornický náhon a na-
hlédnout do ústí středověkého dolu. Na informačních tabulích 
jsou obrázky zpracování rud, geologické profi ly, mapy důl-
ních děl a fotografi e z podzemí. Vůbec první naučnou stezku 
o středověké těžbě rud a novodobém průzkumu zásob ura-
nové rudy v Krkonoších plánuje obec ještě rozšířit. Stezka je 
zpestřením pro cyklisty, jedoucí z Černého Dolu do vyšších 
partií Krkonoš. Ve strmém stoupání sesednete z kola u hor-
nických vozů, odpočinete si na lavičce a po zhruba hodinové 
prohlídce hornické stezky můžete pokračovat vzhůru do hor.

 
Sekretariát euroregionu

Černý Důl se díky kvalitním ubytovacím, stravovacím a turis-
tickým službám stává stále více oblíbeným místem pro rodin-
ný pobyt, sport i rekreaci tuzemských i zahraničních hostů.

Sekretariát euroregionu
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Slavnostní otevření nové kancelářeSlavnostní otevření nové kanceláře
v sídle Euroregionu Glacensis 

První rozhodování o f inančních prostředcíchPrvní rozhodování o f inančních prostředcích
z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 

v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 

5. května 2008 společnost Regional Development Agency 
(RDA) slavnostně otevřela v sídle české části Euroregionu Gla-
censis kancelář pro příjem žádostí v rámci Fondu mikroprojek-
tů Evropské unie pro období 2007 – 2013. Nové pracoviště 
bylo symbolicky otevřeno v den vyhlášení Fondu mikropro-
jektů. 

Zahájení se zúčastnili mj. Miroslav Kocián, starosta příhra-
niční obce Bílá Voda a současně předseda obou částí (české 
a polské) Euroregionu Glacensis, dále pak senátorka Václava 
Domšová, vedoucí rychnovské Hospodářské komory Jiří Da-
niel, starostka Broumova a starostové Jablonného nad Orlicí, 
Žacléře, Náchoda i Rokytnice v Orlických horách a místosta-
rosta Rychnova nad Kněžnou.

Nově otevřená kancelář je určena pro žadatele z území krajů 

Královéhradeckého, Pardubického a okresu Šumperk z kraje 
Olomouckého, kteří zde mohou konzultovat a následně regis-
trovat své projektové záměry. V novém programovacím ob-
dobí tímto pracovištěm „proteče“ téměř 12 milionů eur, což 
je významný objem fi nančních prostředků, a žadatelé tak mají 
jedinečnou šanci pro své aktivity získat dotaci z Evropské unie 
prostřednictvím tohoto fondu. 

První kolo sběru žádostí bylo ukončeno 27. června 2008 
a v polském Zielenieci se 3. září 2008 uskutečnilo 1. zasedání 
Euroregionálního řídícího výboru, který projednával a schvalo-
val předložené projekty. V současné době se uzavírají smlou-
vy o fi nancování s úspěšnými žadateli. 

Sekretariát euroregionu 

Ve dnech 2.-3. září 2008 se v Zielenieci konalo 1. zasedání 
Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů 
OPPS ČR-PR 2007-2013. Jako pozorovatelé se zasedání zú-
častnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v čele s ře-
ditelem odboru evropské územní spolupráce RNDr. Jiřím Ho-
ráčkem, zástupci Centra pro regionální rozvoj a Ministerstva 
regionálního rozvoje PR. 

V rámci první výzvy žadatelé na polský sekretariát podali 57 
projektů v celkové výši dotace 1 211 602 eur, jeden projekt 
nesplňoval formální náležitosti, protože nebyl z podporova-
ného území. Dalších 56 projektů prošlo úspěšně kontrolou 
formálních náležitostí i přijatelnosti a bylo registrováno v sys-
tému Monit 7+. Jeden příjemce stáhl projekt před zasedáním 
EŘV. Na polské straně se tak rozhodovalo o 55 projektech 
v celkové výši cca 1 163 000 eur.

Na český sekretariát žadatelé podali v první výzvě celkem 
62 projektů v celkové výši dotace 1 296 477,42 eur, jeden 
projekt byl vyřazen během kontroly formálních náležitostí 
z důvodu chybějící přílohy – vliv projektu na životní prostře-

dí – stanovisko Natura 2000, zároveň nebyla dodržena lhůta 
pro dodání chybějící přílohy. Jeden projekt byl vyřazen během 
kontroly přijatelnosti, protože český žadatel neměl polského 
partnera z podporovaného území pro Fond mikroprojektů 
v Euroregionu Glacensis. Dalších 60 projektů prošlo úspěšně 
kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a bylo regis-
trováno v systému Monit 7+. Euroregionální řídící výbor tak 
za českou stranu rozhodoval o 60 projektech v celkové výši 
1 266 077,12 eur.

Na zasedání 1. EŘV byla dotace schválena pro 45 projektů 
z polské strany, a to ve výši 950 189,27 eur a pro 47 pro-
jektů z české strany ve výši 869 263,21 eur. Během zasedá-
ní bylo dále rozhodnuto o provedení změn v programových 
dokumentech. Změny směrnice pro žadatele jsou platné od 
1. 10. 2008 pro českou i polskou část. Důvodem změn jsou 
především v červnu provedené změny v programovém do-
kumentu OPPS ČR-PR 2007-2013 ze strany Řídícího orgánu. 
Mezi nejdůležitější změny lze označit upřesnění nezpůsobi-
lých výdajů, upřesnění inovativního charakteru projektů nebo 
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například změny v oblasti publicity, kde došlo ke změně 
sloganu programu na „Překračujeme hranice”. Tímto se ob-
racíme s žádostí na současné a budoucí žadatele, aby velice 
pečlivě sledovali tyto a jiné změny na webových stránkách, 
kde jsou průběžně zveřejněny aktuální informace a změny 
v podmínkách Fondu mikroprojektů. 

Na polské straně se jedná o 
www.euroregion-glacensis.ng.pl

Na české straně se jedná o 
www.euro-glacensis.cz

„V rámci prvního kola se dá říci, že byla vyčerpána jednole-
tá alokace Fondu mikroprojektů. Jsem velice potěšen zájmem 
žadatelů z české strany, který je ve srovnání s programem 
INTERREG IIIA daleko vyšší. Zaznamenali jsme několik subjek-
tů, které v rámci přeshraničního programu žádaly vůbec popr-
vé, například několik škol z území Pardubického kraje. Svědčí 
to o velkém zájmu o navazování spolupráce a realizace spo-
lečných projektů s polskými subjekty, což mě jako představi-
tele euroregionu velice těší. Zcela jistě se nám tak podařilo 
dobře prezentovat možnosti a vhodné aktivity fondu. Naopak 
jsme zklamáni ze stále malého zájmu žadatelů z oblasti Šum-
perska, a to i přes to, že jsme ve spolupráci s Olomouckým 
krajem pro tuto oblast uspořádali samostatné školení,” dodal 
Jaroslav Štefek, sekretář české části euroregionu.   

Aktuální termíny
Termín sběru žádostí pro 2. zasedání Euroregionálního řídící-
ho výboru: 14. 11. 2008
2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru:   
 21. 1. 2009
Termín sběru žádostí pro 3. zasedání Euroregionálního řídící-
ho výboru: 24. 4. 2009
3. zasedání Euroregionálního řídícího výboru:   
 24. 6. 2009

Sekretariát euroregionu
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Ve dnech 11. - 13. září 2008 se v polské Chudobě (Kudo-
wa-Zdrój) konala konference Polsko-české vědecké společ-
nosti - Kladské komise, které se účastnilo okolo 20 profesorů 
a odborníků v oblasti humanitních věd z polských a českých 
univerzit. Vědecká Polsko-česká konference se pořádá dvakrát 
do roka a hlavní náplní je udržení tradiční spolupráce českých 
a polských škol. Jedná se převážně o snahu lepšího poznání 
našich národů a zemí, regionů a měst a převážně historie ob-
lasti česko-polských hranic kladské oblasti.

„Kladská komise vznikla v roce 1993 na základě inicia-
tivy PhDr. Vladimíra Wolfa z  univerzity v Hradci Králové, 
tudíž hlavní náplní programu těchto dvou dnů je přede-
vším rekapitulace 15 let činnosti v této oblasti a také další 
plány a působení Kladské komise v budoucnu. Tato komi-
se zasedá dvakrát do roka. Mezi obvyklé zúčastněné patří pře-
devším PhDr. Vladimír Wolf, prof. PhDr. Eva Samotánová, Doc. 
PhDr. Ondřej Felcman, Dr. Gladkiewicz a Mgr. Jadwiga Dunaj. 
Samozřejmě se také scházíme mimo, a to především na řeše-
ní neformálních záležitostí,“ řekl PhDr. Jaroslav Šůla, Csc. 

Na obsáhlém dvoudenním programu byla historie Arnošta 
z Pardubic, zpracovaná Mgr. Krystynou Toczyńskou-Rudyzo-
vou a dr. Františkem Šebkem, dále otázka Historického atlasu 
Kladské oblasti, program jubilejních 550 let Kladského hrab-
ství a především dosažené výsledky, problémy a perspekti-
vy spolu s novými projekty, o kterých hovořili PhDr. Vladimír 
Wolf a dr. Ryszard Gladkiewicz.

„Jsem moc rád, že se můžeme takto sejít a pracovat na kon-
cepcích dějin v polsko-českém regionu oblasti Kladska, napří-
klad jednou z mnoha věcí na programu těchto dvou dnů je 
i zaměření se na dějiny po roce 1945 v této oblasti. A i když 

se to nezdá, z této doby pochází mnoho historických faktů, 
o kterých ani mnozí neví,“ řekl PhDr. Vladimír Wolf.

„Doufám, že se naše spolupráce v této oblasti bude nadále 
rozvíjet,“ řekla s úsměvem Mgr. Jadwiga Dunaj z univerzity ve 
Vratislavi (Wroclaw).

Konference se konala za podpory Polsko-Czeskiego Towar-
zystowa Naukowego, Univerzity Hradec Králové, Euroregionu 
Glacensis a kladského okresu. Konference se zúčastnili i zá-
stupci Euroregionu Glacensis, a to předseda polské části pan 
Krecichwost, předseda české části pan Kocián spolu se se-
kretářem Jaroslavem Štefkem. Zástupci euroregionu vyjádřili 
podporu spolupráce v oblasti historie. Euroregion připravuje 
na toto téma vydání setu propagačních materiálů o česko-
polské historii v podobě společné publikace, kalendáře, in-
formačních panelů a společné rubriky o historii prezentované 
prostřednictvím zpravodaje euroregionu. 

Sekretariát euroregionu

Konference Polsko-české vědecké společnostiKonference Polsko-české vědecké společnosti
– Kladské komise
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Regional Development Agency

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

UČENÍM K BUDOUCNOSTI VENKOVA
Měnící se legislativa, nové možnosti podnikání, příliv fi nančních prostředků z evropských fondů, zvyšo-
vání počtu zahraničních návštěvníků, kladou na vzdělanost a informovanost občanů a především obec 
-ních samospráv stále vyšší požadavky. Proto je tu Pro Vás vzdělávací projekt „Učením k budoucnosti
venkova“, určený pro představitele především malých obcí a veřejnost podnikající v malých obcích. 
Cyklus tematických seminářů bude probíhat od listopadu 2008 do února 2009 v regionech Rychnovska, 
Náchodska, Trutnovska a Ústecko-Orlicka. 

NOSITEL PROJEKTU:
Regional Development Agency

Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 531 054, fax: 494 534 095
e-mail: rda@euro-glacensis.cz

VZDĚLÁVACÍ SUBJEKT:
Krajská hospodářská komora

Královehradeckého kraje
Jednatelství Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 542 482, fax: 494 620 179
www.komora-khk.cz

www.euro-glacensis.cz
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Učením k budoucnosti  venkova Učením k budoucnosti  venkova 
vzdělávací akce

místa a termínymísta a termíny
Představitelé a zaměstnanci obcí
Místo:  Rychnov nad Kněžnou
Datum:  11. 11. 2008, 12. 11. 2008
Místo:  Trutnov
Datum:  9. 12. 2008, 10. 12. 2008
Místo:  Broumov
Datum:  6. 1. 2009, 7. 1. 2009
Místo:  Ústí nad Orlicí
Datum:  10. 2. 2009, 11. 2. 2009

Přednášené okruhy: 
a)  stavební zákon - změny v novém zákoně,

postavení a pravomoci obcí, územní plánování,…
b)  účetní a daňová problematika - DPH, účtování

dotací, náležitosti účetních dokladů,…
c)  výběrová řízení pro veřejné zadavatele – zákon

o veřejných zakázkách, specifi cké podmínky dotač-
ních programů,...

d)  úvěrová politika - možnosti úvěrů, podmínky,
smlouvy,...

e)  podnikání obcí - živnostenské předpisy,
normy, hygienické předpisy, bezpečnost práce. 

Veřejnost se záměrem podnikání
Místo:  Rychnov nad Kněžnou
Datum:  18. 11. 2008, 19. 11. 2008
Místo:  Trutnov
Datum:  16. 12. 2008, 17. 12. 2008
Místo:  Broumov
Datum:  13. 1. 2009, 14. 1. 2009
Místo:  Ústí nad Orlicí
Datum:  17. 2. 2009, 18. 2. 2009

Přednášené okruhy: 
a)  stavební zákon - druhy povolovacích řízení,

dotčené orgány státní správy, účastníci řízení, 
OTP, normy, hygienické a požární předpisy,...

b)  legislativa podnikání – živnostenský zákon, 
občanský zákoník, obchodní zákoník,... 

c)  účetní a daňová legislativa - DPH, účtování dotací, 
náležitosti účetních dokladů, daňové předpisy,…

d)  úvěrová politika - možnosti úvěrů, podmínky, 
smlouvy, záruky,…

e)  marketing a propagace - způsoby a zásady 
propagace, propagační materiály, komunikace 
s odběrateli.

J a k  s e  p ř i h l á s i tJ a k  s e  p ř i h l á s i t
Na stránkách www.euro-glacensis.cz je k dispozici přihláška

Termíny uzávěrek přihlášek
Rychnov nad Kněžnou 3. 11. 2008, Trutnov 1. 12. 2008, Broumov 22. 12. 2008, 

Ústí nad Orlicí 2. 2. 2009
Více informací Vám poskytne Ing. Zadražilová, mobil: 736 747 506, e-mail: martina.zadrazilova@euro-glacensis.cz
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