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KLADSKÉHO POMEZÍ
Letní vydání novin „Kladské pomezí“
je na informačních centrech
Začátkem měsíce května bylo rozdistribuováno letní vydání novin „Kladské
pomezí“.
Náklad činil 20 000 ks, součástí byla letos poprvé i inzerce z řad ubytovatelů a
provozovatelů služeb v cestovním ruchu.
Noviny jsou k dostání ve všech informačních centrech Kladského pomezí nebo
v kanceláři BRANKA, o.p.s.
Lenka Lembejová

Kladské pomezí
pomáhalo zahajovat turistickou sezonu
Dne 27. dubna 2013 se
Ovčáckými slavnostmi
v Ratibořicích otevírala pomyslná
turistická sezona. Konání už
pátého ročníku této akce se
účastnilo i Kladského pomezí
s nabídkou propagačního
materiálu i drobných
propagačních předmětů.

O materiály byl nevídaný zájem, zájemci
byli komunikativní, zajímali se o
propagační materiály a velice si chválili naši
ucelenou nabídku.
Překvapením bylo, že akce nebyla
navštívena jen místními obyvateli, ale mezi
účastníky se našli i návštěvníci z různých
koutů naší země.
Lenka Lembejová
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„S toulavým baťohem do Kladského pomezí“
Dne 21. 5. 2013
zasedal
Euroregionální
řídící
výbor
Fondu
mikroprojektů v
Euroregionu
Glacensis
v
rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká
Republika - Polsko pro období
2007 – 2013. Na výsledky
z tohoto jednání jsme byli více
než zvědaví. Výbor tento den totiž
rozhodoval
o
projektech,
které
budou
spolufinancován
y v rámci výše
uvedeného
programu. Mezi
nimi byla žádost

i na projekt podaný Brankou,
o.p.s, „S toulavým baťohem do
Kladského pomezí“, ve kterém je
naším polským partnerem Powiat
Klodzki.
Celkové způsobilé výdaje projektu
jsou cca 850 000,- Kč.
Projekt uspěl a destinační
společnost může začít s realizací
projektu, která bude trvat celý
kalendářní rok a to od 1. 9. 2013 –
31. 8. 2014.
Cílovou skupinou tohoto projektu
jsou rodiny s dětmi, děti a
mládež. Rádi bychom zkvalitnili a
rozšířili nabídku pro tuto cílovou
skupinu na území Kladského
pomezí a Kladského Hrabství.
Návštěvníkům, obyvatelům i

turistům bude prostřednictvím
realizace jednotlivých výstupů
projektu předložena nabídka
k trávení volného času, tipy na
výlety, informace o turistickém
území a další.
Mezi výstupy projektu bude nový
propagační materiál v podobě
dětského časopisu, skládací mapy
Kladského pomezí a Kladského
Hrabství
včetně
samolep,
propagační předměty, českopolská konference, monitoring,
magnetické
tabule
do
informačních center v podobě
mapy a pracovní úvazky na
zaměstnance BRANKY, o.p.s..
Lenka Lembejová

„Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“
Přesně tak se jmenuje nový česko
– polský projekt na podporu
cestovního
ruchu.
V našem
regionu Kladské pomezí se jedná
o výstavbu tří nových rozhleden.
První by měla reflektovat starý
vyhlídkový bod na nejvyšším
vrcholu Adršpašsko – teplických
skal Čápu. Nejvyšší vrchol skalních
měst pomalu zarůstá a v projektu
je
počítáno
s pěknou
dřevostavbou, která zajistí výhled
nejen na skalní město v teplické
části skal, ale i na Javoří hory,
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Stolové hory, Orlické hory a Krkonoše.
Druhá rozhledna bude stát nad obcí Horní Radechová v místní části
Slavíkov. Na vrcholu Signál bude stát nová rozhledna s výhledem na
Hronovsko, Policko, Náchodsko, Jestřebí hory a Krkonoše.
Poslední rozhledna bude postavena v obci Žernov u České Skalice.
Nedaleko místní Sokolovny vyroste vyhlídková věž s výhledem na
Babiččino údolí, Jestřebí hory, Krkonoše, Zvičinu a Českoskalicko.
Celý projekt včetně rozhleden v Krkonoších, Orlických horách a sousedním
Polsku (Radkow, Nowa Ruda, Kudowa Zdroj) bude realizován od září 2013
do konce roku 2014.
O výstupech projektu a akcích spojených s výstavbou rozhleden se můžete
informovat na www.kladskepomezi.cz nebo v městských a obecních
zpravodajích.
Daniel Denygr
Manažer projektu v Kladském pomezí
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rozhledna Radechová

rozhledna Žernov

rozhledna Čáp
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Přejeme krásné léto!
Zaměstnanci Branka o.p.s.

Branka, o. p. s.
Němcové 2020
547 01 Náchod
tel./fax: +420 491 405 185
mob.: +420 602 190 198
email: info@kladskepomezi.cz
www.kladskepomezi.cz
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