
Hned další týden od 22. do 24. 
ledna proběhl podobný veletrh 
tentokrát v Olomouci s názvem 
Tourism Expo. Na výstavišti flóry 
se sešlo mnohem méně vystavo-
vatelů. Branka zajistila prezenta-
ci společně s Královéhradeckým 
krajem. Přes ne zrovna optimis-
tický první pohled se nakonec 
ukázal veletrh jako velmi přínos-
ný. I přes nižší počet návštěvní-
ků bylo vydáno poměrně velké 
množství materiálu a mohly 
jsme se individuálně věnovat a 
zodpovídat dotazy návštěvní-
kům. Prezentace v oblasti Střed-
ní Moravy je pro Kladské pomezí 
a Královéhradecký kraj určitě 
perspektivní. 

V době uzávěrky tohoto čísla 
proběhly ještě dva tuzemské 
veletrhy na kterých jsme měli 
zastoupení. Tradiční InfoTour v 
Hradci Králové a Euroregion 
TOUR v Jablonci nad Nisou. 
Jedná se o menší regionální 
veletrhy, ale bezesporu mají pro 
Kladské pomezí význam. V Hrad-
ci Králové máme expozici spo-
lečně s Královéhradeckým kra-
jem. Hlavním cílem tohoto ve-
letrhu je prezentovat naše kul-
turní a společenské akce, které 
mohou oslovit potencionální 
klienty z Hradecka navštívit ve 
spojení s exkurzí do některé 
vybrané lokality nebo historické-
ho objektu. V neposlední řadě 
bude jistě prostor pro výměnu 
informací se sousedními turistic-

Stejně jako v minulých letech se 
turistická oblast Kladské pomezí 
prezentovala na mnoha veletr-
zích cestovního ruchu v tuzem-
sku i zahraničí. 

Prvním a největším veletrhem v 
tuzemsku je RegionTour v Brně. 
Letošního ročníku se v lednu 
zúčastnilo v prvních dvou 
"odborných" dnech 18 tisíc 

registrovaných návštěvníků, 
celkem pak do areálu zavítalo 33 
595 osob. Pozitivním trendem 
rozhodně jsou žádosti jednotli-
vých návštěvníků o konkrétní 
informace o jednotlivých mís-
tech a službách. Samozřejmě, že 
rádi vyhovíme i sběračům po-
hlednic, kapesních kalendářů a 
suvenýrů. Cílem ovšem je přilá-
kat a předat informace klien-
tům, kteří plánují návštěvu v 
našem regionu. Naši expozici 
oživili vojáci v dobových unifor-
mách a zástupci nového muzea 
magie v Jaroměři, kteří v pátek a 
sobotu předváděli kreativní 
kouzla a přilákali tak nespočet 
návštěvníků právě do naší expo-
zice. 

kými regiony a vzájemná koordi-
nace rozvoje cestovního ruchu.  

Daniel Denygr 

Veletržní sezóna 2010  končí 

Cyklobusy Kladským pomezím 2010 

V sobotu 15. května bude zahá-
jena nová cyklistická sezóna. 
Stejně jako v loňském roce 
budou Kladské pomezí křižovat 
tři linky cyklobusů.  

Linka 640123 pojedena na trase 
Hradec Králové, Jaroměř, Česká 
Skalice, Náchod, Velké Poříčí, 
Hronov, Police nad Metují, Tep-
lice nad Metují, Adršpach, Chva-
leč, Trutnov, Svoboda nad Úpou, 
Horní Maršov, Pomezní Boudy. 
Na zpáteční cestě cyklobus bude 
zajíždět do Pece pod Sněžkou. 

Linka 640129 bude vyjíždět z 
Náchoda a pojede po trase 
Velké Poříčí, Hronov, Červený 
Kostelec, Rtyně v Podkrkonoší, 
Úpice, Malé Svatoňovice a Odo-
lov. Na této lince byla přidána 
zastávka v Úpici. Nabízíme tím 
možnost krásné vyjížďky v údolí 
řeky Úpy až do České Skalice. 

Linka 554 patřila v loňském roce 
k nejoblíbenější. Cyklobus vyve-
ze turisty z Náchoda přes Ku-
kowu Zdrój na Karlów, který leží 
v srdci NP Stolové hory v Pol-

sku.V rámci propagace budeme 
usilovat o lepší orientaci na 
autobusových nádražích a osa-
zení odjezdového stanoviště 
informační cedulí. Jízdní řády a 
podrobné informace budou 
aktualizovány v průběhu dubna 
na internetových stránkách 
www.kladskepomezi.cz, plaká-
tech, sdělovacích prostředcích a 
samotných linkových autobu-
sech.  

Daniel Denygr 

Úvodní slovo 

vážení a milí členové naše-
ho svazu, dostává se k vám 
první číslo elektronické 
verze bulletinu Kladského 
pomezí. Rozhodli jsme se 
pro vydávání každé dva 
měsíce, a to vždy začátkem 
sudého měsíce. Obsahem 
našeho společného 
"zpravodaje" jsou a budou 
informace z činnosti obec-
ně prospěšné společnosti 
BRANKA, novinky v projek-
tech zaměřených na rozvoj 
cestovního ruchu, pozván-
ka na nejvýznamnější regi-
onální akce, rozhovory a 
zajímavé projekty jednotli-
vých měst, obcí a další 
subjektů. Doufám, že čtení 
našeho bulletinu pro vás 
nebude ztrátou času a 
nejdete v něm inspiraci pro 
vaše projekty a záměry. 

Daniel Denygr 

ředitel BRANKA, o. p. s. 
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Aktuálně  z Branky 

Během února a března proběhlo 
několik pracovních jednání o 
spolupráci mezi BRANKOU, o. p. 
s. a Společností pro destinační 
management Broumovska. Cílem 
je úzká a koordinovaná spoluprá-
ce v rámci marketingových akti-
vit, prezentace regionu a spolu-
práce na společných projektech 
v rámci Kladského pomezí. 

26. února 2010 Branka obdržela 
pozvánku na Sympozium o ces-
tovním ruchu, které se konalo v 
obci Zastávka u Brna. Dvacetimi-
nutový referát o činnosti a roz-
voji turistické infrastruktury a 
následných projektech ukázal, že 
náš region je troufám si konsta-
tovat o několik let napřed. Přes-
to jsem si odvezl několik inspiru-
jících poznatků z oblasti propa-
gace a vyměnil zkušenosti se 
zástupci koordinačních orgánů a 
mikroregionů v oblasti jihozá-
padního Brněnska. 

Daniel Denygr 



Na konci ledna byla ve spoluprá-
ci s Centrem evropského projek-
tování v Hradci Králové podána 
žádost na výstavbu čtyř rozhle-
den v Kladském pomezí a vyzna-
čení dvou úseků cyklostezky. 
Celkové náklady projektu činí 10 
400 000 Kč. Budoucí rozhledny v  
případě schválení grantu budou 
stát v Teplicích nad Metují - 
vrchol Čáp u osady Skály, Vysoké 
Srbské, Slavíkově u Horní Rade-

chové a na Žernově. Nově bude 
vyznačena cyklostezka z Nácho-
da přes Babí, Pavlišov k rozhled-
ně na Slavíkově a dále do Hrono-
va. Druhý úsek je vyznačení z 
Božanova k turistickému hranič-
nímu přechodu u Radkowa. 

Projekt byl předložen v rámci 
Regionálního operačního pro-
gramu. Na realizaci žádosti se 
kromě zástupce CEPU podíleli 
Ing. Jaroslav Rohulán, Ing. Libor 

Mojžíš, Milan Brandejs, Jiří Sejdl, 
Klučka Josef, Ing. Olšina Antonín 
- projektant, Mgr. Ida Seidlma-
nová a Daniel Denygr. Veškerou 
dokumentaci se podařilo zajistit 
a žádost byla se všmi povinnými 
přílohami podána. Na přelomu 
jara a léta 2010 bychom měli 
znát výsledek a rozhodnutí o 
přidělení dotace. 

Daniel Denygr 
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Údržbě lyžařských běžeckých 
tras v celém Kladském pomezí 
se věnuje několik subjektů již 
mnoho let. Jsou zajišťovány 
kvalitní lyžařské běžecké trasy 
pro místní obyvatele i mnohé 
návštěvníky – příznivce běžecké-
ho lyžování. 

Z podnětu Správy CHKO Brou-
movska, Dobrovolného svazku 
obcí Policka a Branky o.p.s. byla 
zahájena spolupráce a koordina-
ce na údržbě jednotlivých lyžař-
ských tras. Do map se zazname-
nal skutečný stav projížděných 
tras, hledaly se možnosti jejich 
propojení.  Podařilo se provázat 
trasy s polskými partnery – 
Gminou Radków, která získala 
grant z programu EU  Interreg 
IIIA na projekt „Zpřístupnění 
lyžařských tras v NP Stolových 
hor“. Lyžaři tak mohli využívat 
kvalitně upravené trasy na pol-
ském území, včetně půjčovny 
sportovního vybavení na Karlo-
vě. 

Letošní zima byla pro lyžaře 
velmi příznivá. Vyhodnocení 
sezóny proběhlo dne 11. 3. 2010 
na Správě CHKO Broumovsko.  
Údržba lyžařských tratí probíha-
la v celém regionu. 

 S technickými problémy se 

potýkal SK Náchod Běloves a tak 
byly tratě na Dobrošově projety 
strojově pouze jednou. V dalších 
regionech (Hronovsku, Machov-
sku, Policku, Broumovsku, Jano-
vičkách, Teplicku, Adršpašsku, 
Jestřebích horách) byly kvalitní 
stopy upravovány po celou 
zimu. Dle knihy jízd, kterou 
předložili jednotliví udržovatelé 
k vyúčtování lyžařské sezóny, 
bylo celkem najeto více než 3 tis. 
km. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří se o stopy 
v jednotlivých úsecích starali. 
Jedná se o mnoho hodin práce, 
kterou často dělají ve svém 
volném čase bez nároku na 
odměnu. Doufám, že to ocenili 
všichni lyžaři. Je potřeba,  aby-
chom se všichni naučili toleranci 
a neničili lyžařské stopy např. 
chůzí. 

Údržbu lyžařských tratí 
v Kladském pomezí podporuje 
Královéhradecký kraj – pro 
uplynulou sezónu získala Branka 
dotaci 200 tis. Kč, kterou si 
rozdělí jednotliví udržovatelé 
tratí. 

CDS Náchod ve spolupráci 
s městem Náchod zkušebně 
zavedli 2 sobotní  skibusové 
spoje: Náchod – Odolov a Ná-

chod – Karlow.  Tyto spoje si 
našly své příznivce a využilo je 
několik stovek lyžařů, případně 
turistů. 

S velmi dobrým ohlasem se 
setkala také propagace lyžař-
ských tratí. Na webových strán-
kách http://
ski.policenadmetuji.cz bylo 
možné získat aktuální informace 
o jednotlivých tratích. Jak jsme 
se dozvěděli z Deníků Bohemia – 
obdobný způsob informací nám 
můžou závidět i Krkonoše, pro-
tože podobný souhrnný, pře-
hledný a aktuální web není 
nikde k dispozici. Pro příští sezó-
nu je již připraven nový, atrak-
tivnější web na adrese http://
ski.kladskepomezi.cz 

V jarních měsících již budeme 
připravovat příští lyžařskou 
sezónu 2010/2011. Upřesníme 
zakreslení tras v mapách a zna-
čení v terénu,  projednáme 
jejich vedení s vlastníky, bude-
me pracovat na další propagaci 
tratí, budeme se snažit spolu-
pracovat s podnikateli z oblasti 
cestovního ruchu. Doufáme, že 
k nám bude příští zima také tak 
příznivá…. 

Helena Ištoková, DSO Policka  

ského území. Noviny budou 
vydány v českém jazyce, některé 
články a upoutávky budou 
v novinách v polském jazyce. 
Součástí projektu je také zhoto-
vení drobných propagačních 
předmětů na podporu publicity. 

V současné době redakční rada 
pod vedením Pavly Špačkové 
z IC Česká Skalice pracuje na 
přípravě letního čísla, které by 
mělo být v distribuci v květnu. 

Dne 16. 2. 2010 se v rámci výše 
uvedeného projektu uskutečnila 
v Polici nad Metují schůzka 

Projektová žádost Branky 
„Kladské pomezí - turistické 
noviny česko-polského pohrani-
čí“ byla úspěšně zaregistrována 
do Fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Glacens is (čís lo 
CZ.3.22/3.3.02/09.01347) a 
vybrána k realizaci.  

V rámci projektu vznikne v roce 
2010 letní (náklad 25 000 ks) a 
zimní vydání (náklad 10 000 ks) 
turistických novin, které budou 
obsahovat tipy na výlety, pře-
hled významných kulturních a 
sportovních akcí, články o atrak-
tivních místech českého i pol-

zástupců informačních center, 
kde byli zúčastnění seznámeni 
s projektem novin, harmonogra-
mem prací na přípravě novin, 
byla domluvena spolupráce na 
přípravě podkladů do letního 
vydání a s dalšími informacemi o 
činnosti Branky, veletrzích a o 
připravovaných projektech – 
Výstavba rozhleden v Kladském 
pomezí, Cyklobusy Kladským 
pomezím, Kladské pomezí – 
Krajina příběhů. 

Jana Rutarová 
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V pondělí 8. února 2010 se 
v městě Bardzie, ležícím 50 km 
od českých hranic s Polskem na 
řece Nysa Kłodzka, konalo zahá-
jení již 21. ročníku Polsko-
českých dnů křesťanské kultury. 

Ty se poprvé uskutečnily 
z iniciativy Klubu katolické inteli-
gence v září roku 1990 v polské 
Nowe Rude. Jejich cílem bylo 
najít partnera na české straně a 
pokusit se přirozeně a nenásil-
nou formou rozvíjet vzájemné 
vztahy obyvatel v polsko - čes-
kém pohraničí. Vedle Klubu 
katolické inteligence, Občanské-
ho výboru Kladské země, Sdru-
žení Polsko-česko-slovenské 
solidarity a dalších organizací se 
do akce postupem doby zapojo-
vala na obou stranách hranice 
další města. 

Původní myšlenka křesťanské 
spolupráce tak dostala 
v průběhu let zcela nový rozměr. 

Vedle oficiálních setkání se 
pořádaly a pořádají společné 
kulturní a sportovní akce, konfe-
rence, ekologická setkání, festi-
valy, koncerty, výstavy, umělec-
ké dílny atd. Na nich se setkávají 

nejen kulturní pracovníci, děti a 
mládež, ale i pracovníci kniho-
ven, lékaři, žurnalisté, jsou pro-
váděny sociologické průzkumy  
atd. 

V letech 1990 – 2008 se tak 
mimo jiné uskutečnilo 500 se-
tkání, 350 koncertů, 110 výstav, 
80 konferencí a sympózií či 60 
soutěží pro děti a mládež. V roce 
1996 byl ze společné iniciativy 
vytvořen i Euroregion pomezí 
Čech, Moravy a Kladska, nazva-
ný Euroregion Glacensis. 

Řada seminářů je věnována také 
mapování česko-polské historie, 
která má mnohdy více společ-
ných prvků než si vůbec uvědo-
mujeme: 

První a velmi významný polský 
kníže Mněšek I. se oženil 
s českou kněžnou Doubravkou a 
první polský král, jejich syn 
Boleslav Chrabrý, byl po určitou 
dobu i vládcem našeho území. 
Třetí ženou našeho Karla IV. a 
matkou krále Václava IV. byla 
polská Anna Svidnická a z Polska 
pocházela i další Karlova žena a 
matka našeho krále Zikmunda – 
Alžběta Pomořanská. Polku – 

Elišku Rejčku – měl za ženu také 
náš král Václav II., který byl po 
určité období i králem části 
dnešního Polska. Češi bojovali 
po boku Poláků v řadě bitev – 
např. v bitvě u Grunwaldu, část 
dnešního polského území patřila 
k zemím Koruny české (než je 
Marie Terezie ztratila v řadě 
válek s pruským králem) a ve 
výčtu společných historických 
událostí bychom mohli ještě 
dlouho pokračovat… 

Jak již bylo řečeno, původní 
myšlenka křesťanské spolupráce 
přerostla v průběhu let do nej-
širších oblastí spolupráce měst a 
obcí ležících v česko – polském 
příhraničí. V řadě případů jsou 
také její součástí společné pro-
jekty, které jsou prostřednictví 
Euroregionu Glacensis financo-
vány z fondů Evropské unie, a co 
více, na základě původního 
podnětu byly mezi českými a 
polskými městy a obcemi uzaví-
rány i dohody o dvoustranné 
spolupráci. 

Představitelé partnerských měst 
„z obou stran hranice“ se i nadá-
le v rámci Dnů dvakrát ročně 
setkávají, aby společně příslušný 
rok spolupráce oficiálně zahájili 
a ukončili. Stalo se již tradicí, že 
se setkání postupně konají 
v příslušných partnerských měs-
tech (Nové Město nad Metují x 
Duszniki Zdrój, Nowa Ruda x 
Broumov atd.). Tradicí také je, 
že jednotlivá města představují 
na zahájení Dnů ostatním účast-
níkům své plány pro příslušný 
rok. V průběhu roku je pak již 
sami realizují se svým zahranič-
ním partnerem a na ukončení 
Dnů zase provádějí zhodnocení 
toho, co se jim uskutečnit poda-
řilo. 

Na pondělním setkání tak obě 
partnerská města – Nové Město 
nad Metují a Duszniki Zdrój – 
seznámila ostatní účastníky s 
plány své spolupráce pro rok 
2010. Jsou mezi nimi vystoupe-
ní, výstavy, společná prezentace 
na veletrzích cestovního ruchu, 
návrh na vytvoření projektu v 
rámci Euroregionu Glacensis, 
bezplatná prezentace Nového 
Města nad Metují v polském 
tisku, propagace města a jeho 
akcí v lázeňských domech 
v Dusznikach Zdroju atp. 

Ing. Dagmar Krsková 

 

Rozmanitá hudba linoucí se ze 
všech koutů, ochutnávky specia-
lit , ukázky tradičních řemesel,  
všude přítomné plakáty s pře-
krásnými záběry pláží, hor, 
památek,  davy lidí popíjející 
zlatavý mok či něco jemnějšího 
a všudepřítomný hluk a šum – 
takový byl veletrh cestovního 
ruchu REISEN HAMBURK 2010. 
Díky KH kraji a jeho projektu 
„Cílená prezentace KH kraje“ 
mělo Kladské pomezí ojedinělou 
možnost se veletrhu jako vysta-
vovatel zúčastnit. 

V tomto přístavním městě je již 
tradicí, že jeden únorový týden 
je věnován cestování. Předsta-
vují se jednotlivé spolkové re-
publiky, státy z celého světa, 
cestovní kanceláře, prostě všich-
ni, kteří mají něco společného s 
cestovním ruchem. A co společ-
ného má s Hamburkem Kladské 
pomezí? Především Labe. Neje-
den „hamburčan“ už totiž na-
vštívil nebo se chystá navštívit 
místa kudy tato řeka protéká a 
kde pramení. Proto  si troufám 
tvrdit,  že tato prezentace měla 
smysl. 

Markéta Machová 
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Foto: Dagmar Krsková 

Veletrhy v zahraničí 

Hamburk 2010 

Zahájení 21. ročníku Polsko-českých Dnů křesťanské kultury 

Ochutnávka české kuchyně 

Foto: Dagmar Krsková 
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Zdroj a Muzea Papiernictwa. 
Svým vystoupením nás potěší i 
žáci hudebního a tanečního 
oboru Základní umělecké školy 
v Novém Městě nad Metují. 
Odpolední kulturní program 
uvedou ve 13 hodin fanfáry a 
proběhne slavnostní zahájení za 
účasti vedení města. 

V odpoledním programu se 
můžete těšit například na vy-
stoupení dechové hudby   MALÁ 
MUZIKA, představení spolku TJ 
Sport pro všechny, vystoupí 
břišní tanečnice SAHAR a pro-
běhnou další doprovodná před-
stavení. 

Ve 13,30 hod. se příznivci pěší 
turistiky vydají od Městské gale-
rie Zázvorka na vycházku po 
okolí Nového Města nad Metují, 
kterou zajišťuje Klub českých 
turistů. V Městském muzeu 
budete mít výjimečnou příleži-

tost navštívit hodinářskou expo-
zici s odborným výkladem Ing. 
Libora Hovorky (tvůrce této 
expozice) a s ukázkou zajíma-
vých hodinek PRIM. Městská 
galerie Zázvorka vás přivítá mezi 
10 a 16 hodinou exkluzivní vý-
stavou fotografií Jana Juránka a 
nově otevřenou dočasnou expo-
zicí nazvanou SEVER A JIH - 
české polární výzkumy, věnova-
nou mimo jiné i antarktickým 
výzkumům novoměstského 
rodáka Josefa Sekyry. 

V 19 hodin zakončí slavnostní 
den koncert slova a hudby 
s názvem „Naše paní Božena 
Němcová“ v koncertním sále 
zámku.  

Během celého dne se můžete 
občerstvit u stánků s jídlem a 
pitím a chybět nebudou ani 
atrakce pro dětské návštěvníky. 

Tradiční jarní akce, která oficiál-
ně zahájí turistickou sezónu 
v Novém Městě nad Metují, se 
letos uskuteční v sobotu 17. 
dubna 2010. A na jaký program 
se můžeme těšit? Dopoledne 
v 9,30 hodin začínají v areálu 
zámku Trhy uměleckých řemesel 
a jako doprovodný program je 
připravena expozice historických 
kočárků z období dvou století 
s názvem „Kočárek v proměnách 
času“. Vernisáž této výstavy 
bude v 11 hodin. Po celou dobu 
trhů, které potrvají do 17 hodin 
můžete zakoupit umělecko-
řemeslné výrobky ze dřeva, 
kůže, kovu a keramiky. Potěší 
vás vůně koření, medoviny, 
trdelníků, staročeské kuchyně a 
svá řemesla předvedou např. 
krajkářka, hrnčíř nebo kameník. 
V rámci spolupráce s polskými 
partnery si budete moci pro-
hlédnout stánky města Duszniky 
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Hotelová škola Hronov 

Brány města dokořán 

Kolekce medailí mladých hronovských barmanů 
Ve druhé polovině února se čtyřčlenné reprezentační družstvo Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov zú-
častnilo barmanské soutěže Ahol Cup Ostrava 2010. Soutěžním úkolem byl tentokrát long drink a povinný vylosovaný pre 
dinner drink. Každý soutěžící si připravil předem celkem deset míchaných nápojů. Při samotné soutěži si vylosoval jeden z 
nich, který musel pokud možno bezchybně namíchat. „Toto byla část soutěže, které se každý z nás bál nejvíce. Ale nako-
nec to náš tým zvládl velmi dobře,“ svorně potvrzují dvě členky družstva, žákyně 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus 
Pavlína Kobrová a Štěpánka Nývltová. „Ještě před samotným začátkem celé soutěže jsme se museli rozdělit do dvoučlen-
ných družstev, která měla být na konci soutěže samostatně oceněna.“  

Jako první šla na řadu Pavlína Kobrová. „Vylosovala jsem si drink s názvem Kamikadze, u kterého jsem neměla s míchá-
ním téměř žádný problém. Časový limit pro namíchání všech koktejlů byl stanoven na 12 minut, což jsme všichni splnili.“ 
Po Pavlíně ihned následoval Miroslav Klapka (také žák 3. ročníku oboru Hotelnictví a turismus). Jako další soutěžila Lenka 
Pohlová (žákyně 2. ročníku téhož oboru) a jako poslední Štěpánka Nývltová. „Před začátkem soutěže jsem pociťovala 
jistou nervozitu a obavy, že zapomenu vše, včetně své receptury. Naštěstí se mi nic takového nestalo. Při losování jsem 
také měla štěstí na a vylosovala jsem si drink s názvem Finlady. Po dokončení a odprezentování koktejlů se mi opravdu 
ulevilo, že vše dopadlo dobře.“  

Jako doplňkový program pořadatelé zorganizovali taneční vystoupení a ukázku beatboxu, u které se všichni soutěžící 
pobavili. Alespoň u některých soutěžících se napětí z čekání na výsledky tímto vystoupením uvolnilo. „Když přišlo na řadu 
samotné vyhlašování, celý sál utichl. Atmosféra byla tak hustá, že by se dala krájet,“ přiznává Pavlína. Nejprve byl vyhlá-
šen nejsympatičtější barman či barmanka a nejlepší obchodní název long drinku. Poté byla vyhodnocena kategorie druž-
stev, kde se Štěpánka s Pavlínou umístily na skvělé první pozici. A jejich první dojmy? „Toto umístění jsme opravdu neo-
čekávaly. Byl to pro nás spíše jen takový vzdálený sen. O to větší bylo naše překvapení, když vyvolali naše jména a my si 
mohly jít převzít medaile a krásné ceny.“ V kategorii jednotlivců se umístili Miroslav, Pavlína i Štěpánka ve zlatém pásmu 
a benjamínek Lenka si přivezla stříbrnou medaili. Celý soutěžní tým nezapomněl na poděkování svému „trenérovi“, učite-
li odborných předmětů Petru Kozákovi.  

Štěpánka Nývltová a Pavlína Kobrová 

Nové Město nad Metují je příjemným místem s klidnou atmosférou a historickým jádrem, jež je považováno za jednu z architektonických perel, 
zdobících českou krajinu. V minulém a letošním roce byla provedena kompletní rekonstrukce novoměstského náměstí, přičemž archeologové obje-
vili zajímavé doklady života lidí na tomto kamenném ostrohu nad řekou Metují. V Městském muzeu by měl být po prozkoumání umístěn bronzový 
poklad nalezený při vykopávkách, v dlažbě náměstí bude možno přes skleněný kryt nahlédnout do historické kamenné vodárny, která od 16. století 
zásobovala město vodou. Buďte mezi prvními, kdo uvidí novoměstské náměstí v novém hávu. Kulturní zážitek můžete korunovat romantickou pro-
cházkou probouzející se podhorskou přírodou. 

Symbolické zahájení turistické sezóny bude 17. dubna při tradiční akci Brány města dokořán. 

Novoměstský poklad  

Bulletin Kladského pomezí 

„Krajina  

příběhů“ 



„Rozšíření   volnočasové, vzdělávací a kulturní spolupráce  Radków – Suchý Důl“ 

Obec Suchý Důl je členem Dobrovolného svazku obcí Policka. Leží v 
údolí potoka Ledhujka, východně od Police nad Metují. Správní území 
zahrnuje rovněž místní část Slavný pod hřebenem Broumovských stěn. 
Celkem má obec 415 obyvatel. Od roku 2003 Suchý Důl aktivně spolu-
pracuje s polskou obcí Wambierzyce. Obě místa historicky spojovala tzv. 
Vambeřická poutní cesta. Současná spolupráce je zaměřena na široké 
dění obou obcí např. v oblasti kultury, sportu a vzdělávání. Obec úspěš-
ně čerpá dotační prostředky z programu přeshraniční spolupráce. Větši-
nou se jednalo o menší, tzv. „měkké“ projekty z fondu mikroprojektů. 
Na podzim 2008 ale podala obec společně s gminou Radków, pod kte-
rou Vambeřice spadají, žádost o projekt velký, zaměřený také na obno-
vu infrastruktury. Získaná dotace z EU z Operačního programu přeshra-
niční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013,  je tedy určena na  aktivity, které 
zahrnují společná setkávání občanů partnerských obcí i obcí z přilehlého 
okolí, v různých oblastech života. Doprovodnou aktivitou na straně 

vedoucího partnera – obce Suchý Důl – je rozšíření budovy ZŠ a MŠ 
v Suchém Dole z důvodu zajištění dostatečně vhodných, reprezentativ-
ních a kapacitně uspokojujících prostor pro konání společných aktivit. 

Celkové náklady české části projektu činí cca 8,4 mil. Kč. V září 2009 byla 
ukončena první část projektu, která zahrnovala přestavbu školy 
(zajištění havarijního stavu stropů, přestavba tříd, rozšíření kapacity 
prostor mateřské školy). V dalším období pokračuje nástavba školní 
tělocvičny a půdní vestavba (školní družina a místní knihovna). Zároveň 
probíhají různé akce škol a dalších složek obcí např. Den dětí, hasičská 
soutěž, výměnný pobyt dětí zaměřený na ekologické otázky, vánoční 
setkání s poznáváním zvyků a tradic jednotlivých zemí, velikonoční vý-
stava a mnohé další. 

Celý projekt bude ukončen 31.12.2011. 

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl 

Branka, o. p. s.  

Masarykovo nám. 1 

547 01 Náchod 

tel./fax: +420 491 405 325 

mob.: +420 602 190 198 

email:  info@kladskepomezi.cz 

www.kladskepomezi.cz  

V příštím čísle:  

Marketingový projekt Kladské pomezí - Krajina příběhů, Cyklobusy 2010, 47 výletů v Kladském pomezí, rozhovor s předsedou Svazu CR Branka 

Uzávěrka příštího čísla: 20.května 2010, příspěvky zasílejte na: info@kladskepomezi.cz 
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