Informační čtvrtletník sdružení Podzvičinsko, Leden 2011
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Máte před sebou první číslo informačního dvouměsíčníku sdružení
Podzvičinska, který by měl vycházet každý lichý měsíc v elektronické podobě.
Doufáme, že náš Podzvičinský drak bude přinášet jen objektivní a zajímavé
informace nejen z činnosti sdružení, ale i o dění v celé oblasti. Budeme rádi
za příspěvky z venku, reakce na naše články, přání, pochvalu i kritiku.
Proč jsme se rozhodli k tomuto kroku? Chceme informovat širokou
veřejnost o naší činnosti a plánech. Zapojit je do dění. Přimět obyvatele
Podzvičinska, a nejen je, ke kladnému přístupu k rozvoji oblasti nejen
v cestovním ruchu.
Podzvičinsko/ Podkrkonoší má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a
to především pro klidnou dovolenou nebo dovolenou pro rodiny s dětmi. Je
důležité zapracovat na zlepšení stávající nabídky. Vytvořit vhodné
produkty a programy cestovního ruchu a být tak rovnocenným
konkurenceschopným partnerem ostatních destinací.
Pro rok 2011 máme velké plány a vize. Jsou před námi i velké úkoly.
Započíná nám realizace projektu z regionálního operačního programu
pod názvem Propagace Podkrkonoší. Pokračovat se bude v dovybavení a
značení cyklotras. Počátek roku bude opět ve znamení prezentace na
veletrzích cestovního ruchu. Začne nám panovat nový symbol dráček
Podkrkonoší se jménem Zvičiňáček.
Tým Podzvičinska bude posílen o další osobu. Budeme nadále prohlubovat
partnerství, vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
v Podkrkonoší.

Proč budeme vystupovat jako Podkrkonoší?
Je to zcela jednoduché. Přestože název Podzvičinsko zcela
vystihuje naši krásnou a malebnou oblast, nastává
problém u turistů. Ti mnohokrát tento název vůbec neznají
a tím pádem nedokáží identifikovat místo, kam přijet.
Druhým faktorem je i rajonizace Královéhradeckého kraje,
kde vystupuje naše území pod názvem Podkrkonoší. To,
jak
se
ukázalo,
je
snadno
identifikovatelné
i pro vzdálenější turisty.
Faktem je, že Podkrkonoší je mnohem širší než zaujímá
naše území. Pokud tento krok povede k lepšímu rozvoji
cestovního ruchu právě u nás v Podzvičinsku, proč toho
nevyužít. Reagovat na vyvíjející se dění a snažit se být
konkurenceschopní je nelehkou úlohou, ve které bychom
rádi obstáli.

Čím se sdružení zabývá a jak funguje?
Podzvičinsko je zájmové
sdružení
právnických
osob, které se zabývá
rozvojem
cestovního
ruchu
v
oblasti
Podzvičinska/Podkrkonoší.
Skládá
se
z valné hromady, dozorčí
rady a správní rady.
Statutárním zástupcem je
předseda.V současné době Mgr. Martina
Berdychová. Sdružujeme 37 obcí a 2
podnikatelské subjekty. Od července r. 2008
zaměstnává jednu osobu na plný úvazek.
Od ledna r. 2011 bude díky projektu
z Regionálního operačního programu tato
pozice posílena o další pracovní pozici.

Do
kontaktu
můžete
přijít
kromě
předsedkyně s Bc. Ludmilou Škvrnovou nebo
Klárou Davidovou.
Členství je podmíněno přispívání příspěvku:
obce 6,-Kč/obyvatel a podnikatelé 2000,- Kč
rok. Uvažuje se i o bezplatném členství
neziskových organizací.
Hlavní činností je rozvoj cestovního ruchu.
Snažíme se vytvářet vhodné projekty,
monitorovat nabídku. Pomáhat obcím a
ostatním subjektům s dotacemi. Jednoduše
rozvíjet region správným směrem. Podstatou
je krásné prostředí pro život, zachování
tradic a ojedinělé atmosféry oblasti i
pro další generace.

Realizace projektu z ROP „Propagace Podkrkonoší“
Leden 2011 je ve znamení
počátku realizace projektu
Propagace
Podkrkonoší
z Regionálního operačního
programu
NUTS
II
Severovýchod.
Tento
projekt
bude
realizován
sdružením
Podzvičinsko po dobu 2, 5
roku
od
ledna
2011
do června 2013. Jeho
náplní je nový grafický
manuál
Podkrkonoší,
mapový portál, mobilní
expozice pro akce a další
prezentace,
aktualizace

fotobanky
a
webové
prezentace
a
také
propagační
materiály
zaměřené na různá témata
a skupiny návštěvníků.
Od
realizace
tohoto
projektu
si
slibujeme

zlepšení povědomí o našem
území. Nastartování nové
etapy rozvoje Podzvičinska
/Podkrkonoší.
Především
zlepšení
nabídky
a
informovanosti
pro návštěvníky.

Nové tematické
propagační
materiály, grafický
vizuál Podkrkonoší

Konkurence je veliká a
chceme ukázat, že i náš
kraj má co nabídnout.
Bohatá historie, přírodní
dispozice,
tradice
a
kulinářské umění. Proč
na to nebýt pyšní a
nepodělit se s ostatními.

Projekt Infrastruktura cyklotras Podkrkonoší
Projekt Infrastruktura cyklotras Podkrkonoší byl podpořen
z grantového systému Královéhradeckého kraje dotací ve výši 207 000,Kč. Jsou do něj zahrnuta odpočinková místa při cyklotrasách s mapami
a popisy okolí, doznačení stávající sítě cyklotras a aktualizace
mapového podkladu.
Projekt je již v pořadí třetím podobným projektem sdružení
Podzvičinsko, který se zabývá infrastrukturou cyklotras. První z nich
započal výstavbou 16 odpočinkových míst po Podzvičinsku v roce 2006.
V roce 2009 byly optimalizovány trasy v severozápadní části území a
vytvořena další odpočinková místa při trasách.
Tímto projektem by měla být dokončena optimalizace cyklotras.
Označeny budou i cyklotrasy v jižní části území. Ukončení realizace
projektu je plánováno na červen 2011.

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
„PODKRKONOŠÍ
regionální
produkt®“
je
značka
pro podkrkonošské výrobky,
která garantuje zejména původ
výrobků
v
Podkrkonoší
a jejich jedinečnost vyplývající
z vazby na tento region (tradice,
místní suroviny, ruční výroba
apod.). Značka je udělována již
od
roku
2008
řemeslným
výrobkům,
potravinářským
nebo zemědělským produktům,
které musí být dostatečně
kvalitní a nesmí poškozovat
přírodu a životní prostředí.

Dosud
značku
získalo
15 podkrkonošských výrobků,
které prošly přísným procesem
certifikace, kdy je výrobek
hodnocen
nezávislou
certifikační komisí.
V prosinci 2010 byl vydán první
ročník
novin
Doma
v
Podkrkonoší,
který
podrobně
informuje
o regionálních výrobcích a
území, a na kterém je značka
získávána. Uděluje jí místní
akční skupina Podchlumí o. s.

Nová dětská postavička Dráček Zvičiňáček
Jako všude i v Podkrkonoší nalezneme
nejednu pohádkovou postavičku. To
u Masarykovy studánky na Zvičině leží
zkamenělý drak. Asi pyká za své zlé činy
a teď se snaží vše napravit svou
dobrotou a pomáháním ostatním. Je to
tvor milý a tvořivý. Děti, rodiče, babičky
a dědečkové pomohli vymyslet jméno
pro našeho hodného dráčka, který bude
symbolem veselosti, pohybu, dobra a
hlavně našeho krásného Podkrkonoší!
Sešlo se na 90 námětů. Z nichž bylo
vybráno jméno ZVIČIŇÁČEK.

Drak Zvičiňáček
Bydliště:
Masarykova
studánka, Zvičina
Věk: hodně

Veletrhy 2011
Již
se
stalo
tradicí,
že
počátek
roku
je
ve znamení prezentace
naší
oblasti
na veletrzích cestovního
ruchu.
Každoročně
se
účastníme
největších
veletrhů
v
Brně
a
v Praze. Mezi oblíbené
patří i Infotour v našem
krajském městě.

13.-16.1.
Regiontour Brno
10. – 13. 2.
Holiday World Praha
25. - 26. 3.
Infotour
Hradec Králové

Sdružení Podzvičinsko, jemuž je přiděleno území
Podkrkonoší (dle rajonizace Královéhradeckého kraje), na těchto veletrzích vystavuje v expozici
Královéhradeckého kraje. Ta bývá tematicky zaměřená. Pro letošní rok jsou to vojenské památky.

Nechybí ani bohatý kulturní a doprovodný program.

Podkrkonošské střípky
Informace na webu a síti
facebook

Zimní radovánky
Pokud bude zima přát,
můžete si dopřát zimních
radovánek i v Podkrkonoší.
Informace o sjezdovkách a
běžeckých trasách naleznete
v na
webu
Podzvičinska
v sekci zimní sporty.

Hledáte informace z Podkrkonoší?
Chcete reagovat nebo přispívat
svými postřehy a zážitky. Máte
možnost na www.podzvicinsko.cz
nebo na
www.facebook.com/podkrkonosi

Nové propagační
materiály
Rok
2011
bude
startovacím
v přípravě nových propagačních
materiálů zaměřených na různé
skupiny obyvatel. V průběhu
realizace
projektu
Propagace
Podkrkonoší
budou
vytvořeny
mapy, tipy na výlety, katalog
regionálních výrobků atd.

Naučné stezky

Nové trasy

V roce 2010 se otevřely dvě naučné
stezky: vyhlídkový okruh na Zvičině
a Naučná stezka K. J. Erbena
v Miletíně. Počátkem roku 2011 bude
dokončena i první etapa ovocné
stezky. Doufáme, že se vám boudou
líbit! Podrobnosti naleznete na webu.

Aby
hustá
síť
cyklotras
v Podzvičinsku byla dovedena
k dokonalosti, musíme doznačit ještě
pár světlých místeček jako je např.
jižní část území. V roce 2011 bude
tato
část
díky
dotaci
z
Královéhradeckého
kraje
vyznačena v rámci realizace projektu
infrastruktura Podkrkonoší.

Cyklobusy
V roce 2011 by měly vyrazit na své
čtvrté
putování
Krkonošské
cyklobusy s Hradeckou linkou, která
pojede letos nově v červenci a v srpnu
pouze každý čtvrtek a sobotu. Trasa
zůstane stejná, Hradec Králové,
Hořice – Důr Králové – Vrchlabí.

Podzvičinský drak je čtvrtletník sdružení Podzvičinsko vydávaný v elektronické podobě. S náměty dotazy a připomínkami se
obracejte na info@podzvicinsko.cz.

