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Výhled do Kladské kotliny

Vá že ní
n í ččtte
e nář i

při provádění aktivit spojených s monitorováním
projektů schválených na území Euroregionu Glacensis
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013 pozorujeme odlišnost nyní realizovaných aktivit vzhledem
k již uzavřeným programům Phare Crossborder Cooperation a INTERREG IIIA. Díky tomu, že v rámci Fondu

mikroprojektů je nyní možné realizovat i malé projekty investičního charakteru, což bylo velkým úspěchem
při vyjednávání Euroregionem Glacensis konečné
formy Programu, vidíme přínosy, jaké plynou právě
z této možnosti. Necháváme „po sobě” něco trvalého,
co bude využívat příhraniční společnost a co zároveň
zvýší atraktivitu území a vytvoří lepší možnosti pro samotné občany. V tomto čísle zpravodaje prezentujeme
mimo jiné tři projekty realizované společně s českými
partnery obcí Złoty Stok, u nichž můžeme právě o takovém výsledku hovořit. Poměrně nevelké ﬁnanční
prostředky umožnily řešit již dávno existující nápady
a problémy. Spolupráce partnerů v příhraničí se každým
rokem mění a je v mnoha případech charakteristická
stále vyspělejšími záměry. Pokud má v nové ﬁnanční
perspektivě Evropské unie platit princip vedoucího partnera, jako je to již nyní v ostatních oblastech podpory
Programu, tak jsem stále více přesvědčen o tom, že naši
příjemci, uplatňující většinou tuto metodu spolupráce
u společných aktivit, to dokonale zvládnou.
Radosław Pietuch
sekretář polské části Euroregionu Glacensis
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zví o známých i méně známých poutních místech, hradech, zámcích, křížových cestách a dalších památkách.
Brožura bude obsahovat památky na území české i polské části a pro turistickou veřejnost tak vznikne inspirativní nabídka výletů na toto téma. Polský partner v této
souvislosti vydá mapu historických památek Euroregionu Glacensis, která bude předchozí kolekci produktů
doplňovat. K tomuto tématu bude Královéhradecký kraj ve spolupráci
s Revitalizací Kuks o.p.s.
Hrady, zámky, erby
a Dolnoslezským vojvodKonference na téma využití fenoménu
stvím pořádat 18. – 19.
šlechtických sídel v cestovním ruchu
března 2010 konferenci
Termín: 18. – 19. března 2010
na téma využití fenoMísto: Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
Více informací na www.kr-kralovehradecky.cz,
ménu šlechtických sídel
www.revitalizacekuks.cz a www.nucleus.cz
v cestovním ruchu.
Konference bude součástí veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR&CYKLOTURISTIKA, který
proběhne již tradičně
v kongresovém centru
ALDIS v Hradci Králové.
Sekretariát
euroregionu

Šlechtická sídla
a cestovní ruch

Rok se sešel s rokem a nám se opět podařilo vydat oblíbený společný kulatý kalendář Euroregionu Glacensis,
tentokrát na téma historické památky našeho euroregionu. Kalendář obsahuje památky jak na české, tak polské
straně. Vydání kalendáře je prvním tiskovým výstupem
společné propagace historických památek Euroregionu
Glacensis. V tomto roce vyjde třicetišestistránková publikace propagující pamětihodnosti, kterých je v našem
příhraničí velké množství. Turistická veřejnost se tak do-
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Konference proběhne pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Ka ncelá ř R
RD
D A v Br oum
o um ově
v n ový ch p r o s t o r á c h
sídlo kanceláře je v budově bývalého klášterního gymnázia, které je součástí komplexu benediktinského kláštera
v Broumově. Kancelář RDA se tak stala součástí nově
vzniklého Centra regionálního rozvoje Broumovska, kde
mimo RDA sídlí dále Agentura pro rozvoj Broumovska,
MAS Broumovsko, která administruje program Leader,
Společnost pro destinační management Broumovska
a Podnikatelský klub Broumovska. Vzniká tak postupně
komplex institucí, který by měl svou činností významně
přispět k rozvoji celého regionu Broumovska, a to ve
všech oblastech. Kromě kancelářských prostor je k dispozici velký a malý sál tzv. kreslírna, v němž se mohou
konat různá pracovní setkání a konference.
Sekretariát euroregionu

Kancelář agentury RDA v Broumově zahájila k 1. 9. 2009
činnost v nových prostorách. Po více jak čtyřech letech
činnosti má toto pracoviště svoji důležitou úlohu při poskytování pomoci členům Euroregionu Glacensis. Nové

Kontakt:
Ing. Vladimír Hrubý
Regional Development Agency
mobil.: 736 752 236
pracoviště Broumov
tel: 491 487 436
Klášterní 1
e-mail: vladimir.hruby@euro-glacensis.cz
550 01 Broumov
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žely drobné propagační předměty (klíčenky, odznáčky,
přívěšek ke klíčům). Menší děti si mohly nechat na obličej namalovat vybraný obrázek, zaskákat si na trampolíně
nebo se svézt na laně v Petzlově sedáku. Po celou dobu
konání akce probíhal v areálu horské služby den otevřených dveří - byla vystavena používaná technika (auta,
sněžné skútry, kanadské sáně a ostatní předměty, které
slouží k záchraně lidských životů). V průběhu akce byli
rovněž oceněni zasloužilí členové HS.

V roce 2009 jsme si připomněli 60. výročí od založení
horské služby oblasti Orlické hory, která zpočátku byla
součástí oblasti horské služby Krkonoše. V dnešní době
má horská služba v Orlických horách kolem 30 dobrovolných a profesionálních členů, kteří se celoročně starají o bezpečný pobyt návštěvníků hor.
Oslava tohoto výročí se uskutečnila za slunečného počasí v sobotu 19. 9. 2009 v Deštném v Orlických horách,
kde má HS oblast Orlické hory své sídlo. Téměř 1000
návštěvníků z řad dospělých i dětí mělo možnost zhlédnout praktické ukázky z činnosti horské služby. Jednalo se
o záchranu pasažérů ze sedačkové lanovky a z těžko přístupného místa – ze střechy domu pomocí Petzlova sedáku. Dále byla veřejnosti zpřístupněna výstava, na které
bylo možné spatřit dobové i současné fotograﬁe a dokumenty z činnosti horské služby. Především pro dětskou
veřejnost byly připraveny rozmanité outdoorové atrakce, při nichž měly možnost vyzkoušet si svou obratnost
a zdatnost. Děti a mládež zdolávaly mobilní horolezeckou
stěnu, překážky v lanovém parku, jezdily na trojkolkách,
chodily ve skákacích botách, vyzkoušely si lukostřelbu či
zápas v sumo. Po úspěšném sportovním výkonu obdr-

Projekt byl realizován za aktivní spolupráce s obcí
Deštné v Orlických horách, Duszniki-Zdrój a GOPR
Polsko (obdoba naší HS). Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.
Oslav se zúčastnilo i několik dalších významných hostů. Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který
s sebou přivezl jako dar ruční navigační přístroje, které
usnadní pátrání po lidech ztracených v terénu, poslanec
ČR a současný předseda euroregionu Jiří Čepelka a europoslanec Ing. Oldřich Vlasák, který sám patřil k aktivním
členům horské služby.
Sekretariát euroregionu

Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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Polsko je jediným státem,
se kterým má Pardubický
kraj společnou hranici. Není
proto náhodné, že byla před
více než šesti lety podepsána
v Žamberku dohoda o partnerské spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím. Tato
spolupráce se zaměřuje zejména na společné aktivity
v příhraničních oblastech,
včetně budování infrastruktury, občanské vybavenosti,
obnovy obcí, samozřejmě pak rozvoje cestovního ruchu,
venkovského turismu a kulturně společenských činností.

V začátcích rozvoje těchto vztahů jsme se museli potýkat s jistými úskalími, zejména v myšlení lidí, administrativními překážkami, nicméně blízkost dějinná, kulturní i jazyková nám je pomohla velmi rychle překonat.
Vznikala partnerství, která jsou dnes převtělena v přátelství. Například Miedzylesie je partnerským městem
Králík, poslední uzavřenou smlouvou, která má úžasné
výsledky ve vztazích mezi veřejnou správou, školou,
institucemi či zájmovými spolky, je partnerství mezi
Jaroměřicemi a Sieroszewiczemi. Dovolím si říci, že tento způsob kontaktů je vzorovou ukázkou integračních
prvků společné Evropy.
Mgr. Radko Martínek
hejtman Pardubického kraje

Češi a Pol
Po lá
áccii př i pr avi
av i l i
sp ol eč n ý p r o j e k t p é če o p a má t k y

Podnítit spolupráci českých a polských kulturních institucí si klade za cíl nový projekt Olomouckého kraje
a polského Opolského vojvodství, nazvaný „Kulturní
dědictví – společná úloha“. Díky aktivitám mimo jiné
vznikne dvojjazyčná publikace o nejzajímavějších památkách obou regionů a společná internetová prezentace, naplánovány jsou i společné odborné konference
s tematikou památkové péče.
„Chceme podpořit kontakty mezi kulturními a vědeckými institucemi, které se zabývají kulturním dědictvím.
Odborníci si budou moci lépe vyměňovat zkušenosti
a společně realizovat konkrétní aktivity z oblasti památkové péče v česko-polském pohraničí,“ popsal Radovan
Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, zodpovědný za oblast kultury.
Další aktivitou projektu bude podle jeho slov vydání
dvojjazyčné publikace o nejzajímavějších památkách
obou regionů. „Kniha seznámí čtenáře s historií památek a souvisejícími zajímavostmi. Vzniknou také společné internetové stránky, které by měly kromě šíření

informací o projektu sloužit v rámci obou regionů k vyhledávání partnerů, kteří mají zájem realizovat společné
záměry,“ upřesnil náměstek.
V rámci projektu se rovněž uskuteční i dvě odborné
konference – první se uskutečnila v říjnu 2009 v Olomouci
a druhá pak bude v dubnu 2010 v polském městě
Opole. „Odborníci budou diskutovat například o dotacích
na ochranu památek v obou regionech a mohou prezentovat i zkušenosti obou regionů v oblasti realizace projektů
souvisejících s ochranou památek,“ upřesnil vedoucí odboru kultury a památkové péče olomouckého krajského
úřadu Jindřich Garčic. Příspěvky, které budou prezentovány na konferenci, vyjdou v tištěné podobě ve sborníku.
Celkové náklady projektu přesahují 3 miliony korun. Více než 2,5 milionu korun poskytne Evropská
unie, konkrétně Evropský fond regionálního rozvoje
(ERDF) prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2013.
Olomoucký kraj
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ného z INTERREG IIIA postavil u rozhledny odpočívadlo
– dřevěný přístřešek se stoly
a lavicemi. Na vyhlídkové trase je umístěno 5 informačních
tabulí. Pro propagaci společné aktivity byla vydána dvojjazyčná propagační brožura.
Zástupci obou příhraničních částí Rychlebských hor
(pol. Góry Złote) 19. září 2009 společně trasu prošli, což
zvěčnili mj. společnou fotograﬁí na nově vzniklé turistické zajímavosti.
Sekretariát euroregionu

Realizace projektu obce Złoty Stok, týkající se turistického využití příhraničního pásma, probíhala s českým
partnerem městem Javorník. V rámci projektu byla na
Velkém Javorníku postavena dřevěná vyhlídková plošina, z níž je možné obdivovat krásné panorama - především krkonošsko-jesenické podhůří. Jedná se o další vyhlídkové místo na území euroregionu, které z rozhleden
postupně vytvoří skutečný atraktivní produkt cestovního ruchu. Plošinu může také správa lesů využívat jako
pozorovací místo v rámci požární ochrany, což přispívá
ke zvýšení bezpečnosti v lesích. V rámci projektu došlo
také k vyznačení vyhlídkové trasy (cca 7 km) ze Złotého Stoku přes Złoty Jar, Pasieku, Kikoł, Malý Javorník,
Velký Javorník, sedlo Růženec (pol. Różaniec), na polské
straně na Borůvkovou horu (na české straně), kde český
partner v rámci partnerského projektu spoluﬁnancova-

Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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Rádi Vás informujeme o nové možnosti pohodlného
překračování státní hranice v dalším místě příhraničního
regionu. Píšeme o novém spojení, byť ve skutečnosti poměrně krátce po vstupu obou našich států do shengenského prostoru toto spojení fungovalo, ale bohužel jen
jedním směrem. Naši čeští partneři velmi rychle vyřešili
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modernizaci silnice z Bílé Vody ke státní hranici, udělali
asfaltovou vozovku a otevřeli komunikaci pro vozidla do
3,5 t. Na polské straně se jednalo o nezpevněnou komunikaci, kde byla postavena značka zákazu vjezdu (na níž
někdo dokreslil vtipný úsměv). Obec Złoty Stok se v rámci mikroprojektu „Droga Marianny Orańskiej turystycz-

nym łącznikiem regionów
pogranicza” (Trasa Mariany
Oranžské turistickým spojením příhraničních území)
rozhodla tento problém
řešit zprůchodněním jediného nefunkčního přejezdu na plánované turistické
trase věnované Marianě
Oranžské, o jejíž realizaci

jsme Vás již informovali. V rámci tohoto záměru proběhla
modernizace komunikace položením asfaltového povrchu na úseku 431 metrů v šířce 3,50 m, včetně realizace
vyproﬁlovaných a zpevněných krajnic, místa k vyhýbání a sjezdů k zastavěným a zemědělským pozemkům.
27. listopadu 2009 jsme se společně se zástupci samospráv účastnili slavnostního otevření této části příhraničí
a měli jsme u této příležitosti i možnost přesvědčit se, jak
tohoto spojení bylo potřeba. Každou chvíli jsme byli nuceni přerušovat otevírací slavnost, abychom umožnili průjezd
dalším vozidlům. Napadlo někoho před několika
lety, že v rámci mikroprojektů budeme stavět
silnice?
Sekretariát euroregionu

Na fotografii starosta
obce Złotý Stok se sundanou značkou zákazu vjezdu, kterou jsme věnovali
našim českým partnerům.

Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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V našem příhraničí můžeme často vidět objekty, které
by mohli občané využívat, ale skromné samosprávné
rozpočty ne vždy dovolují jejich rekonstrukci do stavu
použitelnosti. Ale pokud spojíme vlastní ﬁnanční prostředky s dotacemi, tak i v krátkém čase lze dosáhnout
výsledků. 27. června 2009 se uskutečnilo oﬁciální, slavnostní otevření hřiště na ul. Wolności v obci Złoty Stok.
Realizace projektu „Sport i zabawa drogą poznania sąsiadów” (Sport a zábava jako způsob poznávání sousedů)
probíhala v rámci Fondu mikroprojektů, jehož nositelem
byla obec Złoty Stok ve spolupráci s českým partnerem
– obcí Bílá Voda.
Modernizované minihřiště s novým travnatým povrchem a celým organizačním zázemím se bude využívat k pořádání minizávodů společně s českými partnery. První fotbalový zápas družstev obcí Złoty Stok
a Bílé Vody se bohužel v novém objektu neuskutečnil.
V den slavnostního otevření tak vydatně pršelo, že nebylo možné objekt využít. Přesto se zápas hrál ve školní

sportovní hale v obci Złoty Stok. Zápas skončil výsledkem 5:0 pro družstvo obce Złoty Stok. Účastníci utkání
obdrželi poháry a míče. Doufejme, že dalším akcím dopřeje lepší počasí.
Sekretariát euroregionu

Tento projekt je spoluﬁnancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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V předchozích pojednáních jsme ukázali, jak se Kladsko v důsledku vytvoření manského systému vzdalovalo
v oblasti správy od ostatních Čech. V oblasti politického
smýšlení obyvatelstva se odlišný vývoj Kladska poprvé
výrazně projevil v době husitské revoluce.
V době, kdy se Čechy a zvláště s Kladskem sousedící Hradecko stávají oporou reformních myšlenek Jana
Husa, Kladsko tyto myšlenky nepřijímá a naopak se stává vzhledem ke své poloze jedním z východisek útoků
na husitské Čechy.
Toto diametrálně odlišné smýšlení obyvatel Kladska
a Čech bylo dáno hlavně tím, že v Kladsku bylo v naprosté převaze německé obyvatelstvo, které se ani v Čechách příliš k reformním myšlenkám nehlásilo. Snad tu
hrály roli i zvláštnosti manského systému, které poutaly
příslušníky kladských vládnoucích vrstev poměrně těsně
k panovníkovi, a proto již na podzim 1419 kladští manové uznali nároky krále Zikmunda na český trůn, zatímco
české stavy ho v červnu 1421 trůnu zbavily.
Fakt, že naprostá většina obyvatel Kladska se postavila
proti vznikající husitské revoluci, velmi výrazně ovlivnil
další osudy tohoto teritoria, neboť král Zikmund zvláště
po katastrofálních porážkách v roce 1420 si uvědomil,
že právě Kladsko vzhledem ke své strategické poloze
i dané vnitropolitické situaci se může stát důležitým
nástupištěm k novým bojům proti českým „kacířům“,
a proto začal od počátku roku 1421 kladským poměrům
věnovat velkou pozornost.
Nejvyšším pánem Kladska na počátku husitské revoluce byl již v článku o Lucemburcích v Kladsku zmíněný
hejtman a současně i zástavní držitel opavsko – ratibořský vévoda Jan (Hanuš), příslušník opavské větve Přemyslovců. Za jeho vlády v říjnu roku 1421 se v Kladsku
shromáždilo na Zikmundovu výzvu vojsko, tvořené či
placené hlavně slezskými stoupenci Zikmundovými.
Utábořilo se nejprve u Šalejova, potom postoupilo až
k Mezilesí a zřejmě se pokusilo přes hory (někde v oblasti dnešního Bobošova) zaútočit směrem do Čech. Snad
tehdy došlo k vyplenění okolí hradu Žampachu a Litic,
o kterém se stručně zmiňují prameny české, a zajetí
a upálení jakéhosi posla pána ze Žampachu, o kterém
zase mluví prameny slezské.

Zdá se, že Zikmund s tímto prvním vojenským protihusitským využitím Kladska a s činností kladského hejtmana Jana v souvislosti s touto akcí nebyl asi příliš spokojen,
a proto se rozhodl v roce 1422 jmenovat novým kladským hejtmanem svého význačného východočeského
stoupence a odpůrce husitů Půtu III. (nejmladšího) z Častolovic a současně vyplatit Janovu zástavu. Po příchodu
do Kladska se Půta III. zaměřil na vytvoření pevné protihusitské základny, která by se opírala o určité smluvní
závazky. 14. 10. 1424 především z jeho iniciativy byl
v Pačkově uzavřen spolek slezských vévodů a kladských
manů, rychtářů a měst o společném boji proti husitům.
Do čela spolku byl postaven Piastovec Jan, vévoda Minsterberský, jehož vévodství hraničilo s Kladskem. Sídelním městem tohoto vévodství byl Minsterberk (dnes
Ziębice).
Kladsko ovládnuté Půtou III. a Janem Minsterberským
se stalo vážným nebezpečím zvláště pro východočeské
husity. Ti, nazývaní od smrti Jana Žižky sirotky, si toto
nebezpečí záhy uvědomili, a proto začali připravovat
preventivní vojenské akce, které by kladské stavy přinutily vzdát se protihusitské politiky. K prvnímu většímu útoku východočeských sirotků na Kladsko došlo
na konci roku 1425, když východočeští sirotci v čele
s hradeckým knězem Ambrožem přepadli a dobyli město
Radkov. Snadno prolomili teprve nedávno vybudované
hradby a pronikli do města. Obyvatelé se ukryli v rychtářově opevněném domě (stával v blízkosti dnes zcela
zaniklé české brány) a město sami vypálili. Sirotci začali
s obléhání rychtářova domu, ale nakonec se s obleženými dohodli a umožnili jejich svobodný odchod, pouze
dva kněze, kteří se v rychtářově domě skrývali a pokusili
se uprchnout v převlečení za ženy, husité zajali, upálili
a jejich mrtvoly vhodili do pánve s vařící vodou v místním pivovaře. Jedním z nich byl kněz Megerleyn, působící dříve v Hradci Králové, s kterým měl husitský kněz
Ambrož, velící nyní výpravě proti Radkovu, zřejmě již
dříve spory. Potom husité město opustili, aniž zde zanechali posádku. Je otevřenou otázkou, zda tato výprava
byla pouze varováním kladským manům, aby přestali
s protihusitskou činností, či byla ovlivněna i staršími spory kněží Ambrože a Megerleyna.

Hrad Litice

Radkov

V letech 1426 a 1427 v souvislosti s přípravou velkých
křížových výprav proti husitským Čechám, vedeným ze
Saska a Bavorska, vojenské akce v Kladsku ustoupily do
pozadí. Když však obě křížové výpravy skončily katastrofální porážkou křižáků (známé bitvy u Ústí nad Labem –
1426 a Tachova – 1427), začali husité připravovat protiútoky na území vojensky využívaná proti Čechám. Jedním
z území, kam měl útok směřovat, bylo zřejmě i Kladsko.
Zde tento útok očekávali a již v průběhu roku 1427 probíhalo zesilování opevnění města Kladska. Součástí příprav
na husitský útok bylo i zboření minoritského kláštera před
městskými hradbami, aby se ho husité v případě útoku na město nezmocnili a nevytvořili zde svoji základnu.
Klášterní komunita byla provizorně přemístěna do jednoho z městských domů. Na rozdíl od ostatních husitských
výprav do nepřátelských území, v případě Kladska šlo
o útok na území, které bylo integritní součást Čech.
Útok na Kladsko a Slezsko zorganizovaný opět východočeskými sirotky začal na jaře 1428. Tehdy husité ve dvou
proudech (jeden postupoval od Mezilesí údolím řeky
Nisy a druhý od Náchoda) zaútočili na město Kladsko,
ale nepodařilo se ho, snad vzhledem k zesílení opevnění, dobýt. Údaje o dobytí a vypálení řady míst na obou
trasách postupu husitů (např. Mezilesí, Levín, Homole,
Dušníky), uváděné v německé a polské literatuře, nejsou

Dušníky Zdrój

prameny dostatečně doloženy. Znovu vtrhli husité do
Kladska na podzim roku 1428 a vybudovali ležení u Šalejova západně od města Kladska. Tyto vpády husitů do
Kladska zesílily vojenskou činnost členů zmíněného protihusitského spolku slezské a kladské šlechty uzavřeného
v Pačkově v roce 1424. Cílem připravovaných akcí bylo
porazit husity a vytlačit je deﬁnitivně z Kladska. Členové
pačkovského protihusitského spolku postavili tehdy silné
vojsko a postupovali proti husitskému táboru. Také husité opustili své ležení a postupovali vstříc nepřátelům.
K rozhodující bitvě došlo 27. prosince 1428 u Starého Velislava jihozápadně od města Kladska. V této bitvě, která patří k velmi úspěšným husitským vojenským akcím
a o které je u nás vzhledem k tomu, že její dějiště leží
mimo dnešní hranice České republiky, jen velmi málo
známo, husité rozhodujícím způsobem zvítězili nad slezsko–kladským vojskem. V bitvě padl hlavní představitel
protihusitského spolku kníže Jan Minsterberský, poslední Piastovec vládnoucí v tomto knížectví. Údaje o počtu
padlých příslušníků slezské a kladské šlechty se v literatuře

liší a pohybují se mezi 350
– 650. Uváděné počty se
zdají být nadsazené. Místo, kde údajně zahynul Jan
Minsterberský, připomíná
secesní kaplička, vybudovaná na východním okraji
vsi Starého Velislava v roce 1910 na místě starší kaple, zbořené v roce 1880.
Kaplička a na ní umístěné
nápisy jsou však oslavou Kaple u Starého Velislava
protihusitských bojovníků, nikoli husitů, tak jak tomu bývá
na památnících husitských bitev v Čechách.
Po vítězství u Starého Velislava husité obešli nově opevněné město Kladsko, nezdržovali se jeho dobýváním
a pokračovali dále ve vojenském tažení, jehož hlavním cílem bylo získat kořist ve Slezsku. Po 10 týdnech se vraceli
s bohatou kořistí přes Kladsko zpět do Čech, ale opět město Kladsko obešli. Na přelomu let 1428 – 1429 část husitů,
která nepokračovala v tažení do Slezska, se dočasně zmocnila některých kladských míst. Význačné bylo především
dobytí Kladské Bystřice, která, i když měla kvalitní opevnění, útoku husitů neodolala. Husitům se ubránila
jen rychta, která byla samostatným dodnes zachovalým opevněným objektem
uvnitř města v sousedství
Vodní brány. Zde našla útočiště i část obyvatel města.
Po úspěšné akci východočeských sirotků v roce 1428
vojenské akce pačkovské- Kladská Bystřice
ho landrýdu proti husitům
z území Kladska skončily. Také husité již nepodnikali cílené
útoky na jednotlivá místa v Kladsku, pouze Kladskem procházeli při několika dalších taženích za kořistí do Slezska,
při nichž ovšem dočasně ovládli některá místa. Obecné
údaje uváděné v souvislosti s mnoha kladskými místy o jejich vypálení nebo zničení za husitství, stejně jako spojování zániku většiny kladských hradů s tímto obdobím, nemá
dostatečné historické podklady.
Za konec husitského období v dějinách Kladska je možno
považovat konec vlády kladského hejtmana a od roku 1431
i zástavního držitele Kladska Půty III. (nejmladšího) z Častolovic, který zemřel bez mužských dědiců v roce 1435
při pobytu na Zikmundově dvoře v Bratislavě. Půta po
sobě zanechal sice rozsáhlé panství zahrnující oblast pod
Orlickými horami, Kladsko i slezské vévodství Minsterberské, které mu Zikmund dal do zástavy již v roce 1429, ale
současně i obrovské dluhy. A další osudy tohoto panství
i pokusy o vyřešení Půtova zadlužení nakonec vyústily v roce 1459 ve vznik hrabství. Ale o tom podrobněji v závěrečné části našeho seriálu.
Prof. PhDr. František Musil, CSc.
Historický ústav Filozoﬁcké fakulty Univerzity Hradec Králové
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PAR AS KUPINY B A RI U M D O Ž A M B E RK A
Ve dnech 2. - 4. října 2009 byly v Žamberku uspořádány jubilejní oslavy příchodu paraskupiny BARIUM do
Žamberka. Oslavy pořádalo město Žamberk ve spolupráci s dalšími organizacemi a sponzory. Ideovým strůjcem a koordinátorem celé akce byl jako již v předchozích letech znalec protektorátní historie Vladislav Severin, člen zastupitelstva, který připravil i letošní zajímavý
a náročný program oslav.

Zahájení proběhlo již v pátek 2. října, kdy byla v podvečer v kostele sv. Václava sloužena mše za velitele skupiny Barium Josefa Šanderu a radistu Josefa Žižku.
V sobotu 3. října za krásného podzimního počasí začaly oslavy v 9.45 hodin příjezdem velké kolony dobových vojenských vozidel na náměstí v Žamberku, kde
ale bylo živo již od časného rána. Před devátou hodinou začali přijíždět oﬁciální hosté, kteří byli na radnici
přijati a pohoštěni starostou města Jiřím Dytrtem, který
otevřel žamberskou radnici skutečně neformálně všem
příchozím.
Pozvání přijala řada vzácných hostů, jmenujme alespoň
některé z těch, kteří se zapsali do Pamětní knihy města
Žamberka: Armádní generál Tomáš Sedláček, vycvičen
jako parašutista v Británii, účastník bojů v Karpatech
a SNP, který byl po roce 1948 vězněn komunistickým
režimem, pan Jiří Pavel z České Skalice, který prošel parašutistickým výcvikem v Británii a vrátil se do vlasti jako
velitel tanku čs. obrněné brigády, později perzekuován
komunistickým režimem, paní Věra Nývltová – Vachková, dcera umučeného spolupracovníka Baria Václava
Vachka z Hradce Králové, vnuci a vnučka Žabkových,
kteří ukrývali parašutisty v osadě Polsko v Žamberku,
vojenský přidělenec velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska plk. Jamie Athill,
pan Josef Ježek, poslanec Parlamentu ČR, paní senátorka
Ludmila Müllerová, dr. Pavel Taussig, ﬁlmový historik
a scénárista a další vzácní hosté z Prahy, Brna, Pardubic,
Hradce Králové, převážně odborníci a badatelé v oboru
protektorátní historie.
Na náměstí hrála od rána kapela skotských dudáků
a procházeli se vojáci v dobových uniformách mezi
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bojovými vozidly z II. světové války z klubů vojenské
historie i vojáci 43. výsadkového mechanizovaného
praporu z Chrudimi se současnou vojenskou technikou.
Organizace byla bezchybná, atmosféra slavnostní a přitom více než přátelská.
Účastníci slavnosti se po oﬁciálním aktu na žamberské
radnici přesunuli připraveným autobusem z náměstí do
osady Polsko k rodinné farmě manželů Žabkových, kde
v 11 hodin byla u pamětní desky paraskupiny uctěna
památka statečných, položeny věnce a kytice a proneseny projevy, a to za překvapivě velké účasti občanů
Žamberka a návštěvníků z celé České republiky.
Dalším oﬁciálním bodem programu byla návštěva výstavy „BARIUM“ v Městském muzeu Žamberk, kterou zasvěceně provázel hosty jeden z autorů této výstavy Vladislav Severin. Návštěvníci se do výstavních prostorů ani
nemohli vejít, a tak byla prohlídka opakována dvakrát.
Po společném obědě, na který MÚ Žamberk pozval
desítky hostů a účinkujících, byl v areálu Pod Černým
lesem za místním sportovištěm zahájen odpolední volný program dne. Vystoupili pražští Taxmeni, hudební
skupina hrající military country, která dala odpoledni
pravý říz, hráli samozřejmě skotští dudáci The Rebels
Pipers, na louce stály bojové vozy armády, byly zde
ukázky zbraní, výcviku, polní nemocnice, radiostanice,
na všechny dotazy návštěvníků odpovídali vojáci v dobových uniformách z několika klubů vojenské historie.
Chrudimští výsadkáři ukazovali balení padáku a malí kluci si mohli „osahat“ současnou vojenskou techniku. Před
16 hodinou seskočila skupina dvanácti parašutistů
s českou a britskou vlajkou a předali po seskoku starostovi města a vojenskému zmocněnci žulové úlomky
z památníku, který bude letos odhalen ve Skotsku jako
poděkování čs. vojákům - zkrátka vydařené odpoledne, které přilákalo velké množství diváků, kteří se zde
opravdu dobře cítili v přátelské atmosféře.
Večer byl v žamberském Divišově divadle promítán
ﬁlm Jiřího Sequense „Atentát“ jako pomyslná tečka za
sobotním bohatým programem.

V neděli 4. října se konala v 15 hodin v městském muzeu oﬁciální vernisáž výstavy „Barium“, kterou připravili pod vedením autora výstavy Vladislava Severina za
spoluautorství Libora Pařízka z Rychnova nad Kněžnou
pracovníci muzea. Program vernisáže zahájila ředitelka
muzea, přítomni byli zástupci rodiny Žabkovy, atmosféra byla opět slavnostní, návštěvníků mnoho, řečníků
málo, tedy vše, jak má být. Velice milým překvapením
bylo virtuózní vystoupení žáků a učitelů místní ZUŠ
P. Ebena, kteří zahráli a zazpívali několik melodií od Jaroslava Ježka.
Vlastní výstava měla bohatou předmětovou část, jako
dobové uniformy, autentické zbraně, originální dokumenty, předměty denní potřeby z doby protektorátu, dokonce dochovanou část padáku skupiny Anthropoid, seskokovou kombinézu radisty Silver a Jiřího Potůčka
a také více než stovku fotograﬁí s texty, které návštěvníky provedly stručnou historii paraskupiny Barium.
Sluší se vyjádřit dík všem zúčastněným na přípravě
oslav, organizátorům a obětavcům, pracovníkům Městského úřadu a hlavně městu Žamberk za to, že nezapomíná na svou historii, na hrdiny a vlastence, kteří svou
obětí pomohli uhájit svobodu českého národa. Investice
do vzdělávání a paměti mladých, kteří mnohdy netuší,
jak žili a konali jejich dědové a pradědové, je dobrým
krokem na cestě k budoucnosti.

STRUČNÝ PŘÍBĚH PARASKUPINY BARIUM

Npor. Josef Šandera

Četař asp. Josef Žižka

Četař Tomáš Býček

Londýnské velení čs. armády v zahraničí začalo po jednoleté přestávce
znovu vysazovat české vojáky - parašutisty, vycvičené v Británii, do okupované vlasti. Paraskupina BARIUM
vybavená agenturní stanicí MARTA
a náhradními přístroji byla vysazena
z 3. na 4. dubna 1944 u Vysoké nad
Labem. Skupinu tvořili tři muži: velitel npor. Josef Šandera, zvaný Velký Josef, radista četař aspirant Josef
Žižka, zvaný Malý Josef a pomocník
velitele četař Tomáš Býček.
Úkolem skupiny bylo navázání
spojení s domácím odbojem, zpravodajská činnost a příprava ozbrojeného povstání v severovýchodních
Čechách. Skupině se podařilo po
počátečních obtížích uchytit v Hradci Králové, Slemeně a Rychnově nad
Kněžnou, postupně vybudovat rozsáhlou síť spolupracovníků a záložních ubytovacích a vysílacích míst
v severovýchodních Čechách a zahájit spolupráci s vojenskou odbojovou
organizací Obrana národa. Radiové spojení s Londýnem navázali již
14 dní po seskoku a udržovali ho po

celou dobu svého působení ve vlasti. Od seskoku až do
konce své činnosti byla skupina Barium intenzivně stíhána
německými bezpečnostními složkami. Na pátrání se podílela v oblasti příslušná venkovní služebna gestapa Hradec
Králové. Mimořádný tlak na dopadení skupiny byl vyvíjen
protiparašutistickým odborem gestapa v Praze, odkud byli
proti Bariu intenzivně nasazováni konﬁdenti - provokatéři, mnohdy i z řad zatčených parašutistů. Zradou jednoho
z hradeckých civilních spolupracovníků se gestapo dostalo
na stopu parašutistům začátkem října 1944. Začalo rozsáhlé zatýkání v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou
a dalších místech východních Čech. Parašutisté však nebyli
dopadeni. S pomocí důstojníků Obrany národa se Šandera
s Žižkou a stanicí Marta přesunuli do Žamberka - osady
Polsko, kde ukryti na Žabkově statku pokračovali v činnosti, zatímco Býček, který působil samostatně již dříve
na Turnovsku, zůstal zde v partyzánském oddíle, kde se
dočkal osvobození. Gestapo se složitými cestami přes konﬁdenty dostalo až k informaci o parašutistech v Žamberku.
Dne 16. ledna 1945 byl Žabkův statek v Polsku přepaden
30 členným oddílem gestapa, parašutisté pod hrozbou vypálení osady vyšli z úkrytu. Velitel npor. Šandera se na místě
těžce zranil při pokusu o sebevraždu a zemřel v nemocnici
v Hradci Králové 9. března 1945. Radista Josef Žižka spáchal sebevraždu v pankrácké věznici dva dny po zatčení
18. ledna 1945. V počtech zatčených v souvislosti s Bariem
se historikové liší, ale bylo jich více než 200. Z toho bylo
umučeno nebo na následky věznění zemřelo 43 lidí.
Připomínáme si s úctou oběť všech statečných vlastenců, kteří v dobách nejtěžších neváhali pomoci na cestě
k svobodě okupované vlasti. Připomínáme si nezměrnou
odvahu vojáků - parašutistů a všech jejich pomocníků, na
jejichž jména a činy bychom neměli nikdy zapomenout.
Libor Pařízek

V souvislosti s činností paraskupiny Barium byl také v roce 2009 vybudován památník v obci Synkov – Slemeno, kde tato skupina také působila.
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750. v ý r o č í o bc e
Na stránkách místních novin a rozhlasu jste se v posledních měsících dovídali o obci Potštejn, která minulý rok
oslavila významné výročí – 750 let. Samotné oslavy se
konaly 26. – 28. září 2009. Na dlouho a netrpělivě očekávaný víkend se připravoval celý Potštejn. Nebylo občana, který by nepřispěl k jeho průběhu, ať již se jednalo
o pořádání výstav, či zajištění bohatého programu, občerstvení a technického zázemí. Byly to třeba jen maličkosti, jako zapůjčení dobových fotograﬁí pro pěknou výstavu v základní škole, či předměty, které se vztahovaly
na činnost Sokola, zahrádkářů, včelařů, hasičů, myslivců
atd., které byly prezentovány na velice zajímavé a též
hojně navštívené výstavě v místní sokolovně.

Již jen zahájení oslav před školou bylo velmi pěkné
a prostranství bylo zcela zaplněno občany, návštěvníky,
rodáky, kteří nelenili přijet do svého Potštejna a setkat
se svými dávnými spolužáky a spoluobčany. Atmosféra
byla příjemná a program, který připravily děti z mateřské
školy, základní školy a souboru Potštejňáček, byl velmi
milý a odměňován potleskem všech přítomných.
Po zahájení třídenních oslav se účastníci rozešli na další místa, kde byly připraveny další z mnoha akcí. Např.
v zámku se konaly dvě krásné módní přehlídky, otevřena
byla již zmiňovaná výstava spolků v sokolovně, kterou
si během soboty a neděle prohlédlo skoro dva tisíce návštěvníků, v místní škole se konala beseda bývalých žáků
a zaměstnanců, v sále zámku pak posezení pozvaných
hostů se zástupci obce, kterému předcházelo položení
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květin ke znovu obnovené bustě T. G. Masaryka v centru
obce. Od 14 hodin se konala veliká akce na Bělisku, kterou
pečlivě připravili místní hasiči. Ukázka hasičské techniky,
předvedení zásahu a hasičská soutěž pro dětská družstva
hasičských sborů z okolí, které se účastnili i hasiči z polského Želazna. Bohatý program skončil až v nočních hodinách koncertem skupiny Kabát - revival. Současně byl
pro starší návštěvníky program v hotelu Slávie, kde pro
hosty hrál Lázeňský orchestr z Vamberka.
Doprovodný program pro děti se konal také na Bělisku
a byl velmi bohatý. Nechyběly atrakce, jako např. nafukovací hrad, trampolíny, kolotoče a také ukázka horkovzdušného balonu.
I neděle pokračovala dalšími lákavými akcemi, jako
chytání ryb na rybníčku v Brné pro děti, pro milovníky
koní byla připravena Velká cena Potštejna v jezdeckém
parkurovém ježdění na loukách u sopotnického mostu.
V areálu zámku milovníci historie zhlédli barokní tance
a přednášky k dějinám hradu a obce, které se konaly
v hotelu Praha.
Na Vochtánce od 14 hodin se konal ukázkový westernový den. Sešlo se tu na tisíc diváků a bylo se na co
dívat. Večerní program pokračoval rockovým koncertem
tří kapel na Bělisku.
Oslavy byly ukončeny v pondělí divadelním představením obnoveného Potštejnského divadelního spolku,
který vystoupil před plně zaplněným sálem hotelu Slávie
hned dvakrát, a to s komedií „Hříčka o politováníhodném
omylu aneb Jak se státi starostou“ autora Ondřeje Sedláčka, zakladatele dnešního spolku. Divadlo, předvedené
ve skromných podmínkách, bylo třešničkou na dortu celých oslav.
Potštejnu přálo i počasí a po celý víkend svítilo sluníčko.
Jen jedna akce se kvůli krásnému, ale suchému počasí

neuskutečnila. Připravený
ohňostroj se nemohl konat kvůli velikému suchu
a nebezpečí požáru. To
ale bylo jen malé mínus na
celé velkolepé akci, kterou
průběžně zhlédlo kolem
tří tisíc návštěvníků. Akce se také účastnilo velké množství našich polských přátel. Nutno však dodat, že oslavy
by nebylo možné v takovém rozsahu uspořádat, kdyby
nebyly ﬁnančně podpořeny Královéhradeckým krajem
a zejména spoluﬁnancovány z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Oslavami ale turistická sezona ještě nekončila. 28. října 2009 na státní svátek, byla připravena poslední akce

místním obecním úřadem, a to Den otevřených dveří na
potštejnském hradě. I přes podzimní počasí byla návštěvnost našeho hradu vysoká. Každoročně tuto akci pořádá
obec pro své občany a zajišťuje i dopravu pro osoby, které by nebyly schopné na hradní kopec dojít pěšky. A tak
mají všichni zájemci možnost si prohlédnout, co se za
rok na hradě změnilo a vylepšilo.
V Potštejně však neusnuli na vavřínech, neboť zájem
návštěvníků při oslavách nutí všechny zainteresované k přemýšlení, co pěkného a zajímavého připravit na
příští sezonu. Nechme se překvapit a doufám, že k nám
i letos mnozí z Vás, čtenářů, zavítáte. Díky tomu také
mimo jiné obec vydala Almanach k 750 letům a DVD
o obci Potštejn.
Obecní úřad Potštejn Zdena Pavlíková

CO JE U S
SO
OU
U SE D Ů K V ID
I D ĚĚN
NÍ
budově hraničního přechodu v Orlickém Záhoří z české
i polské strany v česko-polském jazyce.
Setkání se účastnili pracovníci informačních center i zástupci z partnerského města Bystrzyca Klodzka, dále zástupci města Duszniki-Zdrój, Miedzylesie, Lądek-Zdrój
a dále pracovníci informačních center Orlických hor a Podorlicka spolu s představiteli a odborníky v cestovním ruchu. Na setkání byly prezentovány výstupy společného
projektu pro propagaci letní i zimní sezóny, zejména malého průvodce „Krok za krokem“ a informační leták v česko-polském jazyce.
Sekretariát euroregionu

25. 11. 2009 pořádala obec Orlické Záhoří v rámci realizace projektu „CO JE U SOUSEDŮ K VIDĚNÍ“ v hotelu
Kunštát v Orlickém Záhoří druhé pracovní setkání pracovníků informačních center Orlických hor a Podorlicka
a sousedů z Bystřických hor.
Předmětem jednání a setkání bylo seznámení účastníků
s vytvořením nové propagace v podobě malého průvodce a informačního letáku „Co je u sousedů k vidění“
po Orlických a Bystřických horách a příhraničního území a seznámení se značením turistických atraktivit prostřednictvím informačních tabulí, které jsou umístěny na
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Histor ie nás
Historie
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V rámci projektu byla 12. 9. 2009 na Krakonošově náměstí v Trutnově slavnostně opětovně vztyčena socha císaře Josefa II. a stala se tak novým prvkem cestovního ruchu v historickém jádru města, který zaujme turisty nejen
z česko-polského příhraničí. Přítomni byli také zástupci
města Kamienna Góra a partnerského města Świdnica.
V městě Kamienna Góra je památková rekonstrukce pomníku plánována na rok 2010, takže i my budeme mít
poté o jeden důvod víc naše polské přátele navštívit.
Znovuodhalení pomníku v Trutnově bylo sladěno s termínem Dnů evropského dědictví. Ve stejný den poté

Přeshraniční spolupráce mezi městy Trutnov a Kamienna Góra, stvrzená v roce 1997 partnerskou smlouvou,
se plnohodnotně rozvíjí. V roce 2006 město Trutnov
ve spolupráci s polským partnerem instalovalo v centru Kamiennej Góry panel naučné cesty, který občany
a návštěvníky informuje o tamních dopadech bitvy
u Trutnova 27. června 1866. Po vzoru některých jiných
českých měst začala vznikat myšlenka k uctění císaře Josefa II., panovníka a reprezentanta země, který ve střetech s Pruskem významně ovlivnil politické uspořádání
ve střední Evropě a formování občanské společnosti.
Zástupci měst Trutnova a Kamiennej Góry se proto dohodli na spolupráci při tomto projektu a využili ﬁnanční
prostředky z prostředků Evropské unie prostřednictvím
Euroregionu Glacensis a Euroregionu Nisa. Projekt byl
nazván „Historie nás spojuje“.

Vojenská medaile
„Za statečnost“,
založená Josefem II.,
19. července 1789
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Pamětní medaile,
Pamětní medaile,
vydaná u příležitosti
vydaná u příležitosti
znovuodhalení
odhalení původního trutnovského pomníku,
trutnovského pomníku,
2009
1886

byla v městském muzeu Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vernisáží zahájena výstava k osobnosti Josefa II.. Tato
výstava probíhala do 1. 11. 2009. Na vernisáži byla návštěvníkům rozdávána dvoujazyčná (česko-polská) brožura k významu Josefa II. v dějinách a pamětní medaile.
Dne 21. 10. 2009 se pro trutnovskou školní mládež
uskutečnila v kině Vesmír přednáška o významu panovníka Josefa II., které se zúčastnilo přes 270 dětí
8. a 9. tříd ZŠ. Další plánované akce projektu byly
následující: 10. 12. 2009 byla vernisáž výstavy
k osobnosti
Josefa II.
v Muzeu tkactwa
dolnosląskiego
ve městě Kamienna Góra,
výstava trvala
přibližně do
10. 1. 2010.
Další den
11. 12. 2009
se ve stejném městě
uskutečnila
beseda pro
studenty
ve věku
15-16 let.
Sekretariát euroregionu
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www.orlickehory.eu
Řeč Rampušáka:

Vážení a milí lyžníci či, jak se dnes světově praví skijaci!
Srdečně Vás vítám v Orlických horách, které dobře spravuji já - vládce hor - Rampušák.
Říkají o mně, že nejsem takové dobračisko jako princezna Kačenka, a je to asi pravda. Ale zima je zima a musí být pořádná. A o to se postarám.
Slibuji, že se dočkáte sněhu a metelic a že bude správné psí počasí. Ale zase ne vždy. Vždyť horáci přes zimu chtějí sedět v teple doma,
ale návštěvníci se těší na sníh. A ten bude.
Přeji Vám všem pevné zdraví, dobrou náladu a žádné karamboly.

Váš Rampušák

„ Nákup strojové techniky pro zimní turistickou dostupnost Orlických a Bystřických hor “
CZ.3.22/2.2.00/08.00116

Orlické hory se svým nejvyšším vrcholem Velkou Deštnou (1115 m n. m.) nepatří v České republice k nejvyšším,
ale zcela určitě k nejvlídnějším a na sníh bohatým horám.
Nabízí nejen zasněžené lesy, bílé pláně nebo zamrzlé řeky,
ale i malebnou lidovou architekturu, zachovalé památky
a rozsáhlé vojenské opevnění.
Pro milovníky zimních sportů je zde velká nabídka vyžití, a to jak pro sjezdové lyžování v moderních areálech
vybavených sedačkovými lanovkami, technickým zasněžováním a nočním osvětlením sjezdovek, ale také upravené
běžecké tratě jak pro klasickou jízdu, tak pro bruslení. Je
možné využít i zimních středisek na polské straně Orlických
hor, nebo navštívit starobylé a proslulé lázně nedaleko hranic našich severovýchodních sousedů.
Výlet po zasněžených hřebenech
Orlických hor odmění každého
běžkaře nenáročným terénem
a překrásným výhledem.
Orlické hory tedy mohou
nabídnout nejen moderní areály
a kvalitní zázemí, ale i nedotknutou
přírodu a upřímnou pohostinnost.

K dostání na všech informačních centrech v oblasti
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DS O Mi k r o
orr e
eg
giio
on
n Bě l á
osl a vi l 1 0 l e t o d z a l o ž e ní
DSO Mikroregion
Bělá získal v roce
2009 dotaci z ministerstva pro místní rozvoj v rámci
programu, který je
určen pro podporu akce nadregionálního významu,
zaměřenou na prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností
při přípravě projektů.
Desetileté zkušenosti z minulých let vedly k uspořádání akce pod názvem Tak co máte pod pokličkou?,
jejímž hlavním cílem je rozšíření a doplnění poznatků,
informací a zkušeností při přípravě
pr ojektů zaměřených na rozvoj
a obnovu venkova,
zároveň poznávání
dění a práce managementu v partnerských mikroregionech a zvýšení
efektivnosti kolektivní spolupráce. Dalším cílem byla prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu
a rozvoj venkova a podporu spolupráce v partnerských
mikroregionech Bělá a Hornolidečsko a vydání publikace
„Úspěšně realizované projekty na území DSO Mikroregion Bělá aneb 10 let od založení DSO“. Projekt byl zaměřen na cílové skupiny starostů a členů zastupitelstev
členských obcí jednotlivých mikroregionů a manažery,
poradce pracující
pro mikroregiony.
Celý projekt byl
rozdělen na dvě
akce. První akce
se konala na úze-

mí Hornolidečska 11. – 13. 6. 2009. Druhá akce se
konala na našem území DSO Mikroregionu Bělá
24. – 26. 9. 2009, kde se zúčastnili všichni starostové
Sdružení obcí Hornolidečska a Bělé. Zároveň i probíhal slavnostní křest připravované publikace, čímž byly
završeny oslavy 10 let od založení Mikroregionu Bělá.
Věříme, že tato vzájemná výměna zkušeností bude opět
přínosem pro naši další spolupráci do budoucna a další
motivací k přípravě a realizaci úspěšných a efektivních
projektů pro naše občany.
Sekretariát euroregionu
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