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Místa plná rozhledů
v Euroregionu Glacensis
Přesně tak se jmenuje nový
projekt, který má za cíl vybudovat v celém Euroregionu Glacensis na devět rozhleden a vyhlídkových míst. Po téměř třech
letech se znovu otevírá možnost
výstavby rozhleden i v Kladském
pomezí.
Rozhledny a vyhlídková místa
nebudou stát pouze v našem
regionu, ale i v sousedních des4nacích a polském příhraničí.
Lokalizace rozhleden zařazených
v projektu je následující:

Mimo Kladské pomezí bude
realizace probíhat i v Krkonoších,
Orlických horách a městech
Nowa Ruda, Radkow a Kudowa
Zdrój v Polsku.
O tom, zda projet získá podporu
v dotační výzvě se dozvíme na
přelomu
roku
2012/2013.
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Zimní noviny
Kladského pomezí 2012

V případě úspěchu naší společné
žádos4 se můžeme těšit na vytvoření nové turis4cké infrastruktury
v našem regionu.
Daniel Denygr, manažer projektu
v oblas Kladské pomezí

Poslední noviny v rámci projektu Kladské pomezí – Krajina
příběhů, spoluﬁnancovaného
z regionálního
operačního
programu NUTS II Severovýchod už jsou připravovány.
Redakční rada už pracuje od
konce prázdnin na článcích do
zimních novin, po předání
graﬁkovi a poté 4skárně je
předpokládaný termín distribuce první týden v listopadu. Rádi
bychom, aby noviny byli
k dostání už na Konferenci CR
Kladské pomezí – Krajina příběhů 2012.
Lenka Lembejová

Teplice nad Metují – Skály,
vrchol Čáp 786 m n. m.
Horní Radechová – Slavíkov,
vrchol Signál 501 m n. m.
Žernov – nedaleko místní Sokolovny
V Kladském pomezí jsou všechny
rozhledny technicky řešeny jako
dřevostavby. V případě úspěchu
a ﬁnancování projektu bude
realizace probíhat v roce 2013 a
2014. Na základě harmonogramu projektu je počítáno
s výstavbou první rozhledny na
vrcholu Čápu a v dalším roce na
Slavíkově a Žernově. Každé
dokončení díla bude doprovázet
slavnostní otevření včetně turis4cké akce.
Náklady
projektu
pouze
v Kladském pomezí dosahují
téměř 8 100 000 Kč. Operační
program příhraniční spolupráce
2007/2013 Česká republika –
Polská republika se bude podílet
spoluﬁnancováním ve výši 85%,
státní rozpočet 5% a žadatel
10%.

Uvnitř tohoto vydání:
S Toulavým baťohem na 2
zádech
Novinky na internetu

2

Pozvánka na konferenci
cestovního ruchu

3

Poznávací cesta
Des2nace Slovácko
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S Toulavým baťohem do Kladského pomezí
Branka, o.p.s. podala 27. září 2012 projektovou žádost s projektem
pod názvem „S Toulavým baťohem do Kladského pomezí“ u poskytovatele dotace - Ministerstva pro místní rozvoj.
Projekt je zaměřen na sociální turis4ku, cílovou skupinou jsou dě4,
mládež a rodiny s dětmi.
Projektový tým si jako cíl projektu vytyčil zkvalitnění, rozšíření a
propagaci nabídky sociální turis4ky zaměřené na dě4, mládež a
rodiny s dětmi.
Důvodem vzniku projektu je nedostatek a nekomplexnost nabídky
možnosP trávení volného času v přírodě pro tuto cílovou skupinu.
Rovněž absence propagačních 4skovin a webových stránek, zaměřených na dě4 a mládež.

Pokud bude projekt schválen, bude jeho realizace během kalendářního roku 2013.
Rozpočet projektu je cca. 800 000,- Kč. Spoluúčast obecně prospěšné společnos4 je 30 % a v rámci projektu budou mezi výstupy ¼ a ¾
pracovní úvazek po dobu celého roku 2013, vydání propagační 4skoviny ve formě dětského časopisu a map zpracovaných pro dě4, celoroční soutěž, webové stránky pro dě4 a mládež , magne4cké tabule
do IC a vytvoření maskota – Toulavý baťoh, který bude dě4 celým
projektem provázet.
Zda náš projekt uspěje v dotačním programu se dozvíme závěrem
roku 2012.
Lenka Lembejová

NOVINKY NA INTERNETU

Kladské pomezí na Facebooku
Vzhledem k velké oblibě tzv. sociálních síP jsme se i my připojili k Facebooku a máme zde vlastní proﬁl.
Pravidelně zde zveřejňujeme nové informace, především
z kulturního, sportovního a společenského dění z Kladského
pomezí. Přidáváme nové fotograﬁe.Pro naše fanoušky může
proﬁl sloužit ke komentářům, vyjádření názorů, diskusím
apod.
Budeme rádi, když si Kladské pomezí získá na Facebooku další
příznivce a bude místem, „kde to žije“. Připojte se i vy na
hJp://www.facebook.com/kladskepomezi !

Nová webová prezentace www.kladskepomezi.cz
Navš4vte webové stránky Kladského pomezí – www prezentace naší
turis4cké oblas4 doznala od loňského roku několika zásadních změn.
Portál svým vzhledem navazuje na graﬁcký manuál a začleňuje se do
jednotné vizuální prezentace Kladského pomezí.
Nový graﬁcké zpracování webových stránek bylo zadáno panu Janu
Fliegerovi, který je tvůrcem loga a graﬁckého manuálu Kladského
pomezí. Pracovní verze je ke shlédnuP na: test.kladskepomezi.cz
Byla upravena a zjednodušena struktura stránek, aby byla pro návštěvníky přehlednější, přičemž stávající obsah zůstal zachován a byl
rozšířen o nové prvky.

dle míst v Kladském pomezí. Návštěvníci také mohou prostřednictvím portálu shlédnout četná videa. Novinkou jsou 4py na výlety –
v nově vzniklé databázi je téměř stovka výletů, kterými se lze inspirovat. Databáze umožňuje ﬁltrování dle požadavků návštěvníka
stránek – lze vyhledávat pěší výlety, cyklis4cké, výlety pro rodiny
s dětmi, naučné stezky nebo 4py pro turis4ku bez bariér.
Možnost ﬁltrování informací dle předem daných kritérií nabízejí i
další sekce – ubytování, sport a relaxace, kultura a volný čas.
Další formou propagace Kladského pomezí je zveřejňování příspěvků
na turis4ckém portále www.turis4ka.cz, který má vysokou návštěvnost.
Jana Rutarová

Nová verze webových stránek je obohacena o fotogalerie členěné
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Poznávací cesta – Příklady dobré praxe
Projekt Kladské pomezí – Krajina příběhů
„D E S T I N A C E S L O V Á C K O“

V rámci projektu Kladské pomezí – Krajina příběhů
spoluﬁnancovaného z regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod se ve dnech 20. –
21. září konal jeden z výstupů projektu – Příklady
dobré praxe. Pro tuto studijní cestu si des4nační
společnost Kladského pomezí zvolila des4naci
Slovácko, která byla vyhlášena Evropskou excelentní des4nací 2011.
Po zhruba čtyřhodinové cestě jsme v dopoledních
hodinách prvního dne dorazili do Uherského Hradiště, což je centrum severní čás4 regionu Slovácko. Bylo pro nás připraveno velmi milé přivítání ve
složení tajemníka regionu Mgr. Josefa Hapáka ,
starosty Uherského Hradiště Květoslava Tichavského, starosty Ostrožské Nové vsi Stanislava
Turečka a starosty obce Velehradu Ing. Stanislava
Gregůrka.

s jeho atrak4vitami. Mezi nepozoruhodnější patřil
nově zrekonstruovaný Panský dvůr, který byl
spoluﬁnancován v rámci OPPI Ministerstva průmyslu a obchodu a Letecké muzeum Kunovice,
které na svou rekonstrukci ještě čeká. Po jeho
prohlídce jsme se rozloučili se vstřícnými hos4teli
a vraceli se zpět domů - do Kladského pomezí.
Všech čtyřicet účastníků cesty, ve složení zaměstnanců informačních center, pracovníků v oblas4
cestovního ruchu a zástupců měst se shodlo, že
cesta byla velmi inspira4vní z pohledu rozvoje
cestovního ruchu. Velkým přínosem bylo také
uvědomění si opravdové důležitos4 budování
vzájemné spolupráce a soudržnos4 jednotlivých
obcí ,měst a regionu.
LenkaLembejová

Jejich přivítání proběhlo v Jezuitské koleji – centru
regionu Slovácko, jejíž rekonstrukce byla dokončena v srpnu letošního roku. Po představení des4nace jsme poobědvali a poté nás čekala prohlídka
zmíněného objektu.
Další součásP dne bylo školení na téma tvorby
webových stránek za účelem propagace cestovního ruchu a vzájemné propojenos4 webových
portálů měst a informačních center. Po jeho školení jsme s průvodkyní z IC Uherského Hradiště
absolvovali prohlídku Uherského Hradiště
s podrobným výkladem.
První den jsme zakončili příjemným posezením,
kterého se účastnili i naši hos4telé.
Druhý den jsme byli pozváni k prohlídce města
Kunovice, které bezprostředně sousedí s Městem
Uherské Hradiště. V Kunovicích nás uvítala starostka Mgr. Ivana Majíčková, která nám ve zkratce
představila jeho historii a poté nás seznámila
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