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47 výletů za poznáním Kladského pomezí

Polická
„Kvíčerovská“ pouť

Po úspěšné první sérii 48 výletů
za poznáním Kladského pomezí
v roce 2009 požádala BRANKA,
o. p. s. v dubnu 2010 o dotaci z
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika
- Polská republika 2007 - 2013.
Zpracováním projektové žádosti
byl pověřen Ing. Vlastimil Hurdálek za asistence výkonného
ředitele BRANKY, o. p. s. Profesionálně zpracovaná žádost o
dotaci uspěla a byla doporučena
5. Euroregionálním řídícím výborem ke kofinancování z programu OPPS Česká republika Polsko 2007 - 2013 Fond mikroprojektů ve výši 24. 665 EUR
(dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj).

byli na koordinační poradě představeni jednotliví administrátoři
výletů. Na poradě bylo třeba
dobře naplánovat trasy výletů s
přihlédnutím k okolním městům
a turistickým cílům.
Pěší a cyklo výlety propojí zajímavá výletní místa v okolí měst
Jaroměře, České Skalice, Červeném Kostelci, Hronově, Broumově a polském Radkowě. Během
léta administrátoři zpracují
jednotlivé trasy, zajistí kvalitní
fotografie a podklady pro zpracování jednotného grafického
designu, který během zimních
měsíců zpracuje grafické studio.

email: info@kladskepomezi.cz

autovýlet a trasy budou zaměřeny na pěší turisty a cykloturisty .
Do okolí jednotlivých měst bude
zpracováno po 8 výletech. Počet
setů bude v nákladu 5000 kusů z
toho 4400 kusů v ČJ a 600 kusů v
PJ pro každé město. Výjimkou
bude náklad pro polského partnera projektu Radków (4000 ks
v PJ a 1000 ks v ČJ).
Tisk setů je plánován před turistickou sezónou 2011 v měsíci
květnu - červnu. O průběhu
realizace projektu budete průběžně informováni prostřednictvím bulletinu.
Daniel Denygr

Oproti první sérii vynecháváme

Realizace projektu bude probíhat od 1. července 2010 do 30.
září 2011. Prakticky se projektový tým sešel již v březnu, kde

V srpnu se v Polici nad
Metují každoročně koná
tradiční Kvíčerovská
pouť. Na rok 2010 připadá termín 14. - 15. 8.
Během těchto víkendových dní probíhá hlavní a
velice „nabitý“ program,
ale pouťové atrakce se na
polické náměstí začínají
sjíždět již od pondělí - aby
v pátek bylo vše připraveno a zábava mohla začít.
Nechybí zde ani doprovodný stánkový prodej,
který nabízí občerstvení,
textil, spotřební zboží,
řemeslné výrobky…
Kompletní program
s bližšími informacemi je
k dispozici na
www.policko.cz

Uvnitř tohoto vydání:
Destinační management 2
Kladského pomezí

Kladským pomezím na kole a
pěšky
Během první poloviny července
2010 vyšlo aktualizované vydání
turistické a cykloturistické mapy
"Kladským pomezím na kole a
pěšky" v měřítku 1:100 000 na
mapové podkladu firmy Shocart.
Mapa zahrnuje celé území turisticky významné oblasti našeho
Kladského pomezí a polského
příhraničí včetně aktuálních
turistických a cykloturistických
tras, výletních cílů a stručného
představení jednotlivých měst a
svazků.
Na aktualizaci mapy se podíleli:

Ing. Jaroslav Rohulán - aktualizace cyklotras, Ing. Vlastimil Hurdálek a Jan Pásler - aktualizace
turistických tras značených KČT
a všechna Turistická informační
centra Kladského pomezí, která
přispěla aktuálními informaci na
zadní straně mapy.
Mapa je k dispozici pro všechny
členy, ubytovatele, TIC a zájemce za cenu 30 Kč v kanceláři
BRANKY, o. p. s. Pro členy Svazu
cestovního ruchu BRANKA dodáme na žádost do místa určení.
Daniel Denygr

Lyžařské trasy Kladským
pomezím 2010—2011
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Destinační management Kladského pomezí

„Krajina
příběhů“

Začátkem června 2010 schválilo
zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vyhlášení dotačního
titulu podpora destinačního
managementu v turisticky významných územích. Stejně jako
v loňském roce BRANKA, o. p. s.
podala žádost ve stanoveném
termínu.
Rozpočet projektu byl stanoven

ve výši 556 000 Kč. Požadovaná
výše dotace z rozpočtu KHK je
416 000 Kč a vlastní podíl 140
000 Kč. Realizace projektu byla
KHK stanovena na termín od 1.
1. 2010 do 20. 10. 2010.
Předmětem projektu je podpora
vzdělávání pracovníků TIC, samosprávy a zájemců podnikajících v oblasti cestovního ruchu,

modernizace webových stránek
s rozšířením rezervačního systému a nabídky produktů CK Broumovsko, technické vybavení
kanceláře (zázemí pro asistentku), mobilní stojan na propagační materiály, software, spotřební
materiál a mzdové náklady.
Daniel Denygr

Výběrové řízení na pozici

Lyžařské a běžecké tratě v
Kladském pomezí 2010 - 2011
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 17. 6. 2010
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu realizace projektu "Lyžařské a běžecké
tratě v Kladském pomezí - sezóna 2010/2011. Příjemci bude
poskytnuta dotace ve schválené výši 259 000 Kč na základě splnění podmínek stanovených smlouvou mezi Královéhradeckým
krajem v BRANKOU o. p. s.
O novinkách ve značení lyžařských tras Vás budeme informovat v
říjnovém vydání bulletinu.
Daniel Denygr

Nová administrativní pracovní Branky p. Lenka Lembejová

administrativní pracovnice
Představenstvo Svazu CR Branka a správní rada BRANKY, o. p. s. schválila
personální posílení BRANKY o. p. s. o 1,0 úvazku na pozici administrativní
pracovnice. Financování úvazku je součástí projektu "Kladské pomezí krajina příběhů" v rámci ROP Marketingové aktivity v cestovním ruchu.
Výzva k podání přihlášek do výběrového řízení proběhla od 1. do 15.
června 2010 prostřednictvím internetových portálů Kladského pomezí,
členských svazků měst a obcí, jednotlivých měst a obcí a prostřednictvím
tištěných městských zpravodajů.
Podmínkou stanovenou v rámci kritérii ROP musela být pozice obsazena
ženou. Do výběrového řízení se přihlásilo 33 uchazečů a uchazeček. Výběrová komise ve složení Mgr. Josef Thér - předseda představenstva Svazu
CR, Markéta Machová - členka představenstva Svazu CR, Mgr. Ida Seidlmanová - předsedkyně správní rady BRANKY, o. p. s., Ing. Jaroslav Rohulán - člen správní rady BRANKY, o. p. s a Daniel Denygr - výkonný ředitel
BRANKY o. p. s. vybrala během prvního kola dne 17. června 12 uchazeček,
které byly pozvány k osobnímu pohovoru. Komise v prvním kole rozhodla
na základě zaslaných životopisů a motivačních dopisů všech uchazeček.
Druhé kolo proběhlo dne 22. června 2010 v kanceláři BRANKY v Náchodě.
Každá z uchazeček dostala prostor pro osobní představení, prokázala
zájem o pozici, následoval místopisný test u mapy Kladského pomezí a v
závěrečné fázi byla představena pracovní pozice.
Po skončení osobních pohovorů se ukázalo pět velmi kvalitních uchazeček. Výběrová komise po společné diskusi došla k závěru a stanovila vítězku výběrového řízení. Pracovní pozice Administrativní pracovnice byla
nabídnuta paní Lence Lembejové z Hronova. Jako druhá v pořadí a možná
náhradnice byla vybrána slečna Kristýna Kollertová z České Skalice. Po
dohodě byla pracovní smlouva uzavřena s vítězkou paní Lenkou Lembejovou od 7. července 2010 na zkušební dobu 3 měsíce.
Lenka Lembejová pochází ze Zbečníka u Hronova. Je vdaná a má dvě děti.
Vystudovala obor ekonomika - podnikání na střední odborné škole COP
Hronov.
Pracovala u firmy Bernard a spol. a v DPC Náchod. Do pracovní pozice
Administrativní pracovnice nastupuje po mateřské dovolené.
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Sbírka na suchodolskou kapličku
v Ticháčkově lese
Dřevená kaplička v Ticháčkově
lese byla postavena z darů poutníků v r. 1897 jako připomínka
23 Mariánských zjevení v letech
1892 – 1895, které údajně měla
tehdy čtrnáctiletá Kristina Ringlová. Suchý Důl se tak stal nakrátko poutním místem.
Zelená kaplička shořela dne 8.
července 2010.
Již večer téhož dne občané a
zastupitelé obce Suchého Dolu
rozhodli o znovupostavení kopie
původní kapličky. Další osud

stavby je nyní závislý na finančních možnostech, proto byla
schválena sbírka na obnovu
zelené kapličky v Ticháčkově
lese.
Rádi bychom upozornili na možnost finančního příspěvku na
obnovu
kapličky
na
č.ú.
1118220329/0800 (Česká spořitelna), dále je možné přispět
v hotovosti do pokladniček,
které jsou zřízeny v prodejně
potravin Suchý Důl - Vernerová,
v prodejně potravin Bukovice –

Webový portál Piskari.cz
Pískovcové lezení má v Polické pánvi, ale i dalších oblastech
Kladského pomezí, hluboké kořeny. Jako první začali podnikat výpravy na zdejší pískovcové věže sasští lezci již na počátku 20. století. A specifické zůstává dodnes: přes trendy moderního pojetí lezení posledních let si zdejší skály uchovaly
svého ducha a nabízí mnohem víc, než jen prožitek ze sportovního výkonu. Jedinečným způsobem mapuje historii jedné z klíčových oblastí, Adršpašsko-teplických skal, kniha
Pískaři Bohumila Sýkory, kterou vydalo vydavatelství JUKO v
roce 2007.
Z trochu jiného úhlu se na lezení v Polické pánvi zaměřuje
webový portál Piskari.cz. Vznikl pro lidi, kteří se chtějí o
specifikách pískovcového lezení v této oblasti nejen informovat, ale kteří se na vzniku relevantních informací o
cestách a lokalitách chtějí podílet. Autoři projektu jsou zastánci lezení v duchu saských tradic, což se promítá i do
pojetí webu.
Webový portál http://piskari.cz nabízí spolu s popisy a komentáři lezců k jednotlivým cestám i velkou škálu fotografií z
těchto skal, zahrnujících Adršpach, Broumovské stěny, Křížový vrch, Ostaš a Teplické skály.
Z fotografií a komentářů si návštěvník stránek může udělat
doplňující obrázek o dané cestě, který doma, v tištěném
průvodci nenajde. Nedílnou součástí je přehled aktuálních
omezení lezeckých lokalit a řada dalších informací spojených
s pískovcovým lezením.
Tvůrci www.piskari.cz
Foto Aleš Procházka

Petrová, v Restauraci Suchý Důl,
v Kiosku Slavný, v Informačním
centru v Pellyho domech v Polici
n.M., v Knihkupectví Kholová
Police n.M., v Prodejnách –
Skrblík (Police n.M., Hronov,
Broumov, Česká Skalice, Červený Kostelec).
Za příspěvky předem děkujeme.
Vítězslav Vítek - starosta obce
Suchý Důl
zastupitelé obce
www.suchydul.cz

Číslo 3

Stránka 4

Bulletin Kladského pomezí

City Walk—Česká Skalice
Chtěli byste navštívit nejzajímavější
zákoutí česko-polského pohraničí,
zažít prohlídky muzeí a kostelů, procházky po městských památkových
zónách a naučných stezkách, ale i si
odpočinout v parcích, lesích, či u
vody?
A
zároveň
se seznámit
s bohatou historií příhraničních měst
a s osobnostmi, které tuto historii
utvářely? Toto vše Vám nyní může
nabídnout jedinečný česko-polský
projekt s názvem „Vytvoření a společné označení městských turistických
tras – společný produkt polskočeského pohraničí“. Jeho úkolem je
rozšíření turistické nabídky partnerů,
kteří se projektu účastní. Partnery
tohoto projektu jsou města: Bardo,
Kedzierzyn-Koźle, Klodzko a Świdnica
na území Polska a Česká Skalice s
Přerovem v České republice. Veškeré
aktivity probíhají pod společným
logem CITY WALK.
Městské turistické trasy jsou již zprovozněny! Audioprůvodce po trase
v České Skalici si můžete zapůjčit
v Regionálním informačním centru,
třída T. G. Masaryka 33, tel.:
+420 491 453 870, infocentrum@ceskaskalice.cz . Při zapůjčení
přístroje je nutné: předložit doklad
totožnosti, podepsat zápůjční list a
uhradit vratnou kauci 300,-Kč / ks.
Audioprůvodce je i ve čtyřech jazykových mutacích – čeština, polština,
angličtina a němčina.
Neváhejte a přijďte si tuto novinku
zdarma zapůjčit a vyzkoušet.

-ric-
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Foto: Zdeněk Šulc
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Nový člen Svazu cestovního ruchu BRANKA —Lázně Velichovky
Lázně Velichovky se nacházejí v krásné kopcovité krajině na rozhraní Kladského pomezí a Podzvičínska (zhruba 20 km od Hradce Králové) s nepřeberným
množstvím kulturního a sportovního vyžití.
Přijeďte a vyzkoušejte specialitu našich lázní – slatinné koupele a zábaly.
V roce 1897 zde byla objevena křídová slatina (peloid), která je dodnes ceněna
pro své unikátní složení. To tehdy vedlo k otevření lázeňského sanatoria, které
se v současné době těší velké popularitě u mnohých návštěvníků i náhodných
turistů.
Lázně drží krok se současnými trendy, a proto mají ve své nabídce paletu
služeb z oblasti Medical Wellness. Komfortní lázeňské vily, které se nacházejí
v překrásném parku, nejednoho potěší svým zachovalým původním exteriérem.
Nabízíme Vám příjemné lázeňské pobyty v klidném a relaxačním prostředí,
kde si odpočine nejen Vaše tělo, ale i Vaše duše. Máme bohatou nabídku
léčebných, relaxačních a kosmetických procedur. Volný čas lze strávit cvičením
aqua-aerobicu, sophrologie, jógy, Nordic walking, po okolí je možné podnikat
cyklistické a turistické výlety, nedaleko lázeňského komplexu se nachází přírodní rezervace, kde je možné vidět laně, muflony…
Uzávěrka příštího čísla: 20. září 2010, příspěvky zasílejte na: info@kladskepomezi.cz

