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KLADSKÉHO POMEZÍ
Sezóna právě začala
Čas prázdnin, léta, dovolených je daleko za námi. Pro
nás, zaměstnance a externí pracovníky Branky, o.p.s. to
znamená zahájení příprav na sezonu další. Ta bude ve
znamení dvou velkých projektů, jejichž realizace už
propukla.
První, nesoucí název „S toulavým baťohem do
Kladského pomezí“, je zaměřený na rodiny s dětmi.
Cílem projektu je přiblížit Kladské pomezí malým
návštěvníkům co nejpoutavějším způsobem. Čím
chceme vzbudit jejich zájem, se dozvíte podrobně
v článku „Toulavý baťoh dostal svou tvář“. Náklady
projektu dosahují téměř 700 000,- Kč, z toho 84 % bude
financováno z Fondu Mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis.
Druhým velkým projektem je stavba tří rozhleden –
v Teplicích nad Metují, Slavíkově a na Žernově. Od
prvního nápadu až do dnešního dne nás dělí již šest let.
Za několik měsíců by měla být zahájena stavba a
přibližně za jeden rok se budou moci první návštěvníci
pokochat krásnými výhledy. Obce se na nákladech
spojených se stavbou podílejí a velmi úzce spolupracují
s Brankou, o.p.s., která na sebe převzala zodpovědnost
za koordinaci a řízení celého projektu. Náklady
přesáhnou 8 000 000,- Kč, 90% bude financováno ze
zdrojů Euroregionu, 10% budou hradit jednotlivé obce
zapojené do projektu. Žadatelem a vedoucím
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partnerem je Euroregion Glacensis. Současně
s Brankou je zapojeno celkem 8 partnerů. V průběhu
roku by měly být otevřeny další 3 rozhledny na české a
3 na polské straně.
Poslední zářijový víkend se letos naposledy rozjedou
cyklobusy, které Branka organizuje a propaguje více
než 8 let. Tento rok byl z hlediska počtu přepravených
osob nejúspěšnější. Počet přepravených kol dosáhl
počtu 1584. Do termínu uzávěrky tohoto čísla nebylo
jisté, zda byl přepraven desetitisící cestující.
Stále
stoupající zájem o tuto službu nás samozřejmě těší a
věříme, že nebude ustávat.
Nadále budeme pokračovat v podpoře údržby
běžeckých lyžařských tratí, která je podporována
z grantu Královéhradeckého kraje. Lyžaři se mohou
těšit na upravované tratě v okolí Dobrošova, Machova,
Teplic nad Metují, Adršpachu, na Broumovsku
v Martínkovicích a v Jestřebích horách. V návaznosti na
tento projekt bychom rádi zachovali provoz skibusů o
sobotách od svátků vánočních do poloviny února.
Vydání zimních turistických novin, katalogu ubytování a
příprava účasti na veletrzích jsou další aktivity, které
nás v nejbližších dnech čekají. Do konce roku bude
sestaven návrh rozpočtu a plán aktivit na rok 2014.
Markéta Venclová
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Toulavý baťoh už dostal svou tvář
Projekt „S toulavým
baťohem
do
Kladského pomezí“ je
na pomyslném startu
své
realizace.
Pracovní tým ve
složení
Markéty
Venclové,
Lenky
Lembejové, grafika
Jana
Záliše
a
ilustrátora Petra Čuhaniče se již v letních měsících
scházel, aby připravil první podklady pro jeho zdárnou
realizaci. Prvním krokem pro nás bylo vytvoření tváře
projektu.

Průvodcem v tomto projektu bude maskot – Toulavý
baťoh – kterému se díky ilustrátorovi Petru Čuhaničovi
podařilo dát už tvář a dovolte nám, abychom Vám ho
touto cestou představili. Tento maskot, který, jak
doufáme, osloví nejen děti, bude průvodcem
celého projektu a ve všech jeho výstupech. V dětském
časopise, propagačních ilustrovaných mapách, ale i na
nových webových stránkách. S prvními výstupy
z projektu se budeme moci setkat už začátkem roku
2014.
Těšíme se spolu s Toulavým baťohem při
poznávání Kladského pomezí na viděnou.
Lenka Lembejová

Nový propagační předmět Kladského pomezí
BRANKA o.p.s. vytvořila nová povedená propagační trika s logem
Kladského pomezí.
Trika jsou v černé barvě s výrazným logem Kladského pomezí na boku a
s menším v plné verzi na prsou. Trička jsou k dostání ve všech dámských i
pánských velikostech v kanceláři BRANKA, o.p.s. za nákupní cenu 200,- Kč.
Lenka Lembejová
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Kladské pomezí bylo v létě vidět
V letních měsících se Kladské pomezí opět prezentovalo na letních akcích v našem turistickém regionu. Nechyběli
jsme už na tradičních akcích v našem turistickém území, jako jsou Jiráskovy oslavy v Hronově, Kurónské slavnosti
v Náchodě a nově jsme se prezentovali i na Velké ceně, která se konala
na Stadionu generála Klapálka v Novém městě nad Metují. Na všech
těchto akcích nás těšil zájem turistů a návštěvníků, který se neprojevoval
jen poptávkou po propagačním materiálu, ale i konkrétními dotazy.
Lenka Lembejová
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Zimní noviny se už tvoří
Už od počátku září se schází redakční rada a pilně
pracuje na náplni letošních zimních novin. Oslovili
jsme i zájemce v rámci inzerce, která se osvědčila
v letních novinách a nejen, že naše noviny pomohla
spolufinancovat, ale také je oživila.
Dne 20. září proběhlo řádné výběrové řízení, ve
kterém byli osloveni tři grafici a vyhrál p. Radovan
Krtička z Nového Města nad Metují, který podal
nejnižší cenovou nabídku.

Termín vydání zimních novin je v polovině listopadu.
Vyjdou v nákladu 8 000 ks
a obratem budou
rozdistribuovány do všech informačních center
Kladského pomezí.
Pevně věříme, že i v těchto novinách najdou čtenáři
své oblíbené rubriky, informace a poutavé články.
Lenka Lembejová
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