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Ohlédnutí za dvacetiletou
činností Mikroregionu Bělá
Už dvě desítky let pracuje Dobrovolný svazek obcí v
povodí říčky Bělá.

STANISLAVA KLENGELOVÁ

REGION – Náš maličký Mikroregion Bělá započal svoji činnost 1. října 1999 dohodou zástupců města Solnice, obce Skuhrova nad Bělou,
obce Kvasiny a obce Osečnice o založení společného mikroregionu.
Stiskem ruky tuto dohodu zpečetili pánové Vladimír
Bukovský, Ladislav Kubíček,
Pavel Ulrich a Bohumil Staněk. Dodatečně se pak v únoru 2004 připojil pátý člen
DSO, a to obec Bílý Újezd,
tehdy paní starostka Jaroslava Krobová. Podle smluvního ujednání byl svazek založen za účelem podpory rozvoje obnovy venkova, se zvláštním zřetelem na ochranu a
tvorbu životního prostředí a
rozvoj turistiky.

Propagace turistiky
Jednou z trvalých činností
svazku je také propagace oblastí mikroregionu jako turistického cíle, svazek také systematicky podporuje mnoha projektovými záměry rozvoj česko-polských příhraničních vztahů. Naši spolupráci se povedlo pozitivně implementovat i do mnoha dalších
oblastí našeho profesního života, takže společně řešíme i
časté, ne zrovna vítané legislativní novinky, které musíme zavést do života našich
úřadů, a tam právě jistá a jakkoliv pozitivní nebo negativní zkušenost jednoho, může
ušetřit hromadu času dalším
kolegům z vedlejší obce.
Základ naší existence jsou
ale společné projekty, nezahálíme a každý rok se povede
získat z nejrůznějších zdrojů
peníze na účel, který je dán

naším strategickým plánem
rozvoje území. V prvním desetiletí své existence svazek
realizoval řadů významných
projektů z podpory KHK, z
nichž bych vzpomenula např.
projekt na podporu cykloturistiky, kdy došlo k označení informačních tabulí s trasami v rámci mikroregionu
a ve dvou obcích byly postaveny dva odpočinkové altány,
projekt na pořízení společného traktorového ramene na
údržbu příkopů, doplňovali jsme chybějící mobiliáře v
obcích ve formě nových autobusových zastávek, následně
čerpadla a elektrocentrály.
Z regionálního operačního

rem k evropským penězům
a chutí jsme se popasovali, z
hlediska finančního, se zatím
největším projektem Regenerace vybrané zeleně DSO
Bělá z operačního programu životního prostředí Evropského fondu pro regionální rozvoj, kde jsme na ošetření zeleně v rámci našeho
svazku obdrželi dotaci téměř
4 mil Kč. Vzájemné přeshraniční vztahy s Polskem jsme
zase utužovali skrze dva společné projekty realizované v
letech 2016 až 2018, jejichž
obsahem bylo povýšit intenzitu vzájemné spolupráce,
příhraniční integraci a aktivovat podněty na podporu ži-

prohnala povodeň naším
spřáteleným jihočeským mikroregionem Zlatý vrch, náš
svazek poskytl rychlou finanční pomoc obecním samosprávám na pomoc při
obnově území. Spřátelené
obci Kamianitsya na Ukrajině jsme společně přispěli
na nákup techniky do místní mateřské školy. Od počátku vzniku myšlenky provozování cyklobusů do Orlických
hor, podporujeme také každý rok tuto aktivitu drobným
příspěvkem.
A v tuto chvíli jsem velice ráda, že v okamžiku výročí našeho 20letého fungování vás mohu co nejsrdeč-

programu jsme získali podporu na realizaci projektu S
batohem na zádech, jehož cílem byla výroba propagačních panelů, letáků, pohlednic a známek v několika jazykových mutacích a dále jsme
také pořídili zřízení 9 veřejně
přístupných míst k internetu
a instalaci bezdrátového rozhlasu.
Do druhého desetiletí svého života mikroregion vstoupil s realizací projektů z krajského programu obnovy venkova, tentokrát jsme doplňovali značky na místních komunikacích, poté vysoušeče,
motorové pily, elektrocentrály, čerpadla. V dalších letech
jsme pak úspěšně realizovali sérii projektů z Podpory
obnovy a rozvoje venkova z
MMR, které byly tematicky
zaměřeny např. na IT vzdělávání. Vykročili jsme i smě-

votního prostředí. Za velice
zdařilý počin také považujeme zrealizování akce Propagace životního prostředí a
zemědělství v Mikroregionu
Bělá, podpořeného z dotačního fondu našeho KHK.
V posledním období popisované dekády ze života
DSO nesmíme zapomenout
na nové partnerství s ukrajinskou obcí Kamianitsya (blízko Užgorodu), která svojí velikostí připomíná obce našeho mikroregionu, nicméně
při cestování po regionu jsou
vidět značné rozdíly v občanské vybavenosti u nás a v Zakarpatské Ukrajině. Shrnu-li
výše uvedené, objemově se
povedlo svazku DSO Bělá do
území přinést více než 12 milionů korun.
Krom přímé projektové
činnosti DSO Bělá také pomáhal. Když se v roce 2013

něji pozvat na náš Reprezentační ples, který chystáme do povánočního období, na sobotu 28. prosince
2019, od 19.30 hod., v krásném prostředí nového sálu
Společenského domu v Solnici. Vstupenky jsou v prodeji na Městském úřadě v Solnici, v kanceláři matriky a
na všech členských obecních
úřadech, tj. Bílý Újezd, Kvasiny, Skuhrov nad Bělou a
Osečnice, od pátku 1. listopadu 2019 v provozních hodinách. Cena vstupenky s
místenkou do hlavního sálu
je 150,- Kč a dále bude možné zakoupit vstupenku mimo
hlavní sál za 100,- Kč. Přijměte tedy prosím toto naše
pozvání a přijďte si užít trochy kulturního povyražení a
posezení se svými sousedy z
okolních obcí před sklonkem
roku 2019.

Vánoce se rychle blíží. V Kamenici
se opět rozzáří Ladův betlém
KAMENICE – V Kamenici u
Dobrého se bude již tento víkend konat tradiční adventní akce Čas Vánoc přichází k
nám. Těšit se můžete na výstavu několika desítek betlémů
posbíraných od spousta majitelů z podhůří Orlických hor .
V letošním roce se můžete
těšit na novinku, tou bude expozice Staročeské Vánoce, budete moci nahlédnout jak Vánoce prožívali naši předkové.
V loňském roce byla velmi oblíbená Ježíškova pošta U Anděla Strážného, takže ani letos
rozhodně nebude chybět a navštívit ji mohou opravdu všichni, protože na splnění vánočního přání má nárok opravdu
každý...

V sobotu od 18.00 je na
programu rozsvícení vánočního stromku a betlému od
Josefa Lady v životní velikosti, který minulý rok vlastnoručně postavil a namaloval

místní Spolek Lišáka z Kamenice. Betlém bude letos doplněn o novou postavu a každý následující rok by se měl
rozrůstat o další a další jedinečné a především okouzlují-

cí Ladovy postavy. Při letošním rozsvěcení zahraje vánoční písně a koledy dechová hudba Valanka. Hlad ani
žízeň rozhodně také nedostanete, ve stánku pro Vás budou uchystány klobásky i gulášovka, k pití lahodný svařák
i další klasické horké nápoje.
U vedlejšího stánku si budete
moci zakoupit drobné vánoční dekorace.
Výstava i Ježíškova pošta bude otevřena v sobotu
od 14.00 do 19.00 a v neděli od 10.00 do 16.00. Rozhodně neváhejte a zavítejte nasát
vánoční atmosféru do této
malebné vesničky Kamenice!


Text a foto: Petr Linhart
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MILÝ JEŽÍŠKU
Milý Ježíšku,
Vánoce se nezastavitelně blíží a i my,
pejsci v Psím domově v Lukavici, máme
vánoční přání. Naším největším přáním by
bylo trávit Vánoce u svého páníčka doma.
V novém teplém pelíšku a konečně mít „svého“ člověka, který nás bude zahrnovat láskou.
Pokud toto nemůžeš zařídit, přineseš nám nějaké
dárečky? Ať se nám zpříjemní dny čekání…
Momentálně bychom si nejvíc přáli:
» Granule (Fitmin for life, Eminent i jiné)
» Pamlsky (piškotky a jiné dobrůtky)
» Misky (velké nerezové, betonové)
» Řetízkové obojky (nejvíce vel. 55 – 65 cm)
» Deky, ručníky bavlněné, povlečení apod.
» Konzervy a hračky
Pokud si s výběrem nevíš rady, můžeš zaslat
jakoukoli částku na účet: 1240671369/0800,
finanční prostředky budou použity na nákup
léků. Dárečky nám můžete dovézt osobně
na VÁNOČNÍ VENČENÍ nebo kteroukoli
jinou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.

Z celého psího srdce děkujeme!
www.psidomovlukavice.cz
tel.: 608/524 973, e-mail: utuleklukavice@seznam.cz

