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1. Úvod
Rok 2013 byl pro neziskové sdružení obcí, měst, městysů a podnikatelských osob
Podzvičinsko přelomovým rokem. Končilo totiž programovací období 2007/2013 a probíhala
příprava pro nové programovací období 2014/2020. Sdružení úspěšně dokončilo realizaci
projektu ,,Propagace Podkrkonoší“, který byl financován z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod, a připravuje podklady pro nový projekt pro další
programovací období. Během roku rovněž realizovalo nebo vypomáhalo s administrativou
dalších projektů jako Rekonstrukce kamenného křížku ve Zdobíně, Pokračování NS K. J.
Erbena, Krkonošské cyklobusy a další. Již tradičně byly pořádány akce Otevírání a Zavírání
sezony na Zvičině včetně Fotosoutěže 2013 nebo Cyklojízda Podkrkonoším. Celoročně
probíhalo zasedání marketingové skupiny. Dvakrát do roka byl vydán Zpravodaj
Podkrkonoší a čtyřikrát do roka Kalendář akcí v Podkrkonoší – oba v elektronické podobě.
I

nadále

sdružení

spolupracuje

s mikroregiony,

MASkami,

členskými

obcemi,

podnikatelskými subjekty včetně výrobců, kteří nesou značku PODKRKONOŠÍ regionální
projekt®, s médii, s informačními centry, s ostatními destinačními managementy v kraji,
s Královéhradeckým krajem, s centrálou Czech Tourism atd. Sdružení rovněž poskytuje
poradenskou činnost školám a studentům, prezentuje oblast na veletrzích, konferencích,
workshopech, pořádá a účastní se školení v rámci cestovního ruchu.
Závěrem roku se sdružení rozšířilo o další členy a to obec Lanžov a podnikatelské osoby,
kterými jsou Autokemp Alegro, CK Hoška tour, ZOO Dvůr Králové, Revitalizace Kuks o.p.s.
Bohužel ze sdružení vystoupila obec Úbislavice, důvodem byla vzdálenost od oblasti
Podkrkonoší a také začlenění obce do TVÚ Český ráj.
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Podzvičinsko – členské obce

Na konci roku 2013 sdružuje Podzvičinsko již 38 obcí a 7 podnikatelských subjektů
(Salagro Tour, Lázně Bělohrad a.s., Penzion na Faře, CK Hoška Tour, ZOO Dvůr Králové,
Revitalizace Kuks o.p.s., Autokemp Alegro).
Členské obce:
Bílá Třemešná
Bílé Poličany
Borek
Borovnice
Borovnička
Cerekvice n/B
Červená Třemešná
Dobrá Voda
Dolní Brusnice
Doubravice

Dvůr Králové n/L
Holovousy
Horní Brusnice
Hořice
Jeřice
Konecchlumí
Kovač
Kuks
Lanžov
Lázně Bělohrad

Lukavec u Hořic
Trotina
Miletín
Třebihošť
Milovice u Hořic
Třtěnice
Mostek
Úhlejov
Ostroměř
Velký Vřeštov
Pecka
Vidochov
Podhorní Újezd a Vojice Vřesník
Rohoznice
Zdobín
Vojice
Šárovcova Lhota
Tetín
3
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2. Destinační management
 Zajištění činnosti DM



Personální obsazení

Činnost sdružení je v roce 2013 zajišťována třemi stálými zaměstnanci ve složení:
- manažerka sdružení

Bc. Klára Davidová

- manažerka sdružení

Ing. Kateřina Karešová

- účetní

Zlatuše Brádlová

Vedení Podzvičinska v roce 2013:
předseda, místopředseda, správní rada a valná hromada
Správní rada má 7 členů a schází se přibližně třikrát do roka a řeší aktuální problémy
spojené s činností sdružení.
Mgr. Martina Berdychová - předsedkyně, starostka obce Holovousy
Mgr. Dušan Kubica

-místopředseda, místostarosta města Dvůr Králové n/L

Bc. Miroslav Nosek

- starosta města Miletín

Ivan Doležal

- starosta města Hořice

Hana Štěrbová

- starostka městyse Pecka

Ing. Pavel Šubr

- starosta města Lázně Bělohrad

Ing. Josef Bušák

- starosta obce Borovnice

V roce 2013 zasedala správní rada čtyřikrát a to ve dnech 11. 2., 23. 8., 27. 9. a 18. 11.
Valná hromada zasedá minimálně dvakrát do roka a je složena ze zástupců všech
členských měst, městysů, obcí a podnikatelských členů. V roce 2013 zasedala 14. 2. a 25.
11. 2013.
Dozorčí rada má tři členy:
Miroslav Mikulka

- starosta obce Tetín

Jaroslav Krkonoška

- starosta obce Třebihošť

Petr Baudyš

- starosta obce Bílé Poličany

Zasedání dozorčí rady Podzvičinska proběhlo 13. 6. 2013.
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Strategie a akční plán

Byla zpracována Strategie rozvoje území Podkrkonoší pro období 2011 – 2020 a navazující
akční plán.

 Spolupráce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Členové sdružení – obce, města, městysy, podnikatelské osoby
Další podnikatelské osoby – motel Charlie, hotel a restaurace U Kapra, Raisova
chata, DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem
Královéhradecký kraj
Czech Tourism
Klub českých turistů
Sousední regiony – Broumovsko, Kladské pomezí, Český ráj, Krkonoše, Orlické
hory a Podorlicko, Hradecko
MAS Podchlumí o. s., MAS Královédvorsko
Mikroregion Podchlumí
Školy a muzea
Informační centra
PODKRKONOŠÍ regionální produkt®
atd.

Marketingová skupina

Během roku 2013 zasedla celkem 7 krát marketingová skupina Podzvičinska (dále MS),
která je převážně složena ze zástupců z oblasti cestovního ruchu v Podkrkonoší. V rámci
zasedání byly projednávány aktuální projekty, vzájemná spolupráce a propagace
Podkrkonoší. Byla prováděna korektura tiskovin a v neposlední řadě probíhalo představení
činností, aktualit a akcí v jednotlivých oblastech území. MS se rovněž účastnili zástupci
Královéhradeckého kraje nebo ostatních destinačních managementů, kteří nám poskytli
informace z jejich oblasti. V rámci této skupiny docházelo také k různým přednáškám, které
představovaly aktuální možnosti propagace – projekt bookletia-elektronická knihovna,
projekt Cyklisté vítáni, nabídka turistických vizitek atd. Jelikož se zasedání uskutečňovalo
vždy v jiné části oblasti Podkrkonoší, měli účastníci možnost navštívit i turistické atraktivity,
jako jsou Hořice, Kuks, Zvičina, Lázně Bělohrad, Trutnov, Bílsko atd.
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Královéhradecký kraj a Czech Tourism

Sdružení

spolupracovalo

s Královéhradeckým

krajem

a

to

při

veletrzích

a

Královéhradeckých dožínkách, kdy se většiny akcí osobně účastnilo a poskytlo informační
materiály z Podkrkonoší. Dále se sdružení podílí na inzerci v tiskovinách a propagačních
materiálech, které kraj vydává nebo zajišťuje inzerci. V průběhu roku také zástupci DM
Podzvičinsko naplňovali informace, fotografie a data do datového skladu KHK za oblast
Podkrkonoší. Podzvičinsko také spolupracuje s agenturou Czech Tourism, kdy v loňském
roce poskytlo informační materiály do informačního centra (dále IC) na Staroměstském
náměstí v Praze. I do budoucna se počítá s další spoluprací s tímto IC.



Ostatní subjekty

Sdružení aktivně propagovalo a prezentovalo značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®.
Regionální výrobky jsou propagovány na webových stránkách www.podkrkonosi.eu,
sdružení výrobky také vozilo na veletrhy a kulturní akce, kde je propagovalo. Pro regionální
výrobky je vyrobena i tiskovina – soubor pohledů.
Sdružení rovněž iniciovalo vytvoření Balíčku služeb. Do projektu se zapojili subjekty: Hotel
Pod Zvičinou, Motel Charlie a Penzion Na Faře. Balíček prodává CK Hoška Tour. Díky
tomuto projektu může návštěvník poznat nejvýznamnější místa v oblasti, vybrat si
z bohatého programu, ochutnat místní kuchyni a to vše dle připraveného plánu. Baliček
služeb nabízí zážitky a poznatky, které klasický turista sám nezažije. Další informace a
prodej balíčku naleznete na www.hoska-tour.cz.
V uplynulém roce sdružení Podzvičinsko také spolupracovalo s místní VOŠ z Hořic, kdy
žákům připravilo prezentaci o oblasti Podkrkonoší a o činnosti sdružení v rámci cestovního
ruchu. Dále také poskytlo poradenství v rámci několika bakalářských a diplomových prací
týkající se cestovního ruchu v Podkrkonoší.
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3. Marketingové aktivity
 Public relations



Komunikace a propagace oblasti

V průběhu roku publikovalo sdružení Podzvičinsko v několika médiích, kde prezentovalo
území Podkrkonoší. Jsou jimi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jičínský deník
Krásy Česka
Zpravodaj Podkrkonoší a Kalendář akcí Podkrkonoší
Krkonošská sezona
Kudy z nudy
Radiožurnál
Katalog podnikatelů a neziskových organizací (MAS Podchlumí)
Zpravodaje a webové stránky obcí, ostatních turisticky významných oblastí
Webové stránky www.podzvicinsko.cz a www.podkrkonosi.eu
Krajské webové stránky www.kralovehradeckyregion.cz

 Jednotná propagace území
Díky realizovanému projektu z ROP NUTS II Severovýchod ,,Propagace Podkrkonoší“ a
jeho dílčím aktivitám je zajištěna jednotná propagace oblasti Podkrkonoší a to s unikátním
grafickým stylem.
Sdružení Podzvičinsko se zúčastnilo počátkem roku tří významných veletrhů: Regiontour
Brno, Holiday World Praha, Infotour Hradec Králové. Dále byl DM Podzvičinska přítomen
na Semináři pro profesionály v CR, kde vystoupilo s prezentací o atraktivitách
v Podkrkonoší.

 Inzerce a tiskové zprávy
Sdružení pravidelně vydává tiskové zprávy o činnosti a aktuálním dění ve sdružení
i na území Podkrkonoší. V roce 2013 vydalo sdružení celkem 34 tiskových zpráv. Několik
z nich bylo prezentováno v Jičínském deníku, na webu Královéhradeckého kraje a
na webech ostatních turisticky významných územích.
V loňském roce vydalo sdružení dvě čísla elektronického pololetníku Zpravodaj
Podkrkonoší. Ten vyšel vždy pro letní a zimní sezonu. Podoba zpravodaje vychází
z grafického manuálu Podkrkonoší. Zpravodaj Podkrkonoší slouží především pro turisty,
7
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poskytuje informace o významných atraktivitách oblasti, kulturních akcích, novinkách a
o sezonních příležitostech.
Na webových stránkách www.podkrkonosi.eu je rovněž možné nalézt čtvrtletní elektronický
Kalendář akcí. Nově se také začal vydávat Velikonoční a Vánoční kalendář akcí.
Podzvičinsko také spolupracovalo s časopisem Krásy Česka, kde v roce 2013 vyšlo
6 článků o atraktivitách a akcích Podkrkonoší.

 Webová prezentace a facebook
V rámci

projektu

Propagace

Podkrkonoší

byly

vytvořeny

nové

webové

stránky

www.podkrkonosi.eu. Zde je možné nalézt veškeré informace týkající se území
Podkrkonoší, typy na výlety, kulturní dědictví, ubytování a stravování, kontakty na IC, akce,
aktuality atd. Na původním webu www.podzvicinsko.cz zůstaly informace o sdružení
Podzvičinsko, o jeho aktivitách, činnostech, dotačních titulech, členech atd. Informace
o Podkrkonoší může turista nalézt i na sociální síti www.facebook.com/podkrkonosi.
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4. Projekty 2013
 Propagace Podkrkonoší 2011- 2013
dotační titul:

Regionální

operační

program

NUTS

II

Severovýchod

osa 3.2 Marketingové koordinační aktivity v cestovním ruchu
realizace:

leden 2011 – červenec 2013

celkové náklady:

3 042 597,66,- Kč

dotace:

92,5 % 2 710 636,33,- Kč

spoluúčast Podzvičinska: 219 781,3245,- Kč + nezpůsobilé výdaje 112 180,- Kč
Projekt ,,Propagace Podkrkonoší“ je zaměřen na komplexní marketingové aktivity
propagující oblast Podkrkonoší.

V rámci projektu bylo vytvořeno: propagační tiskoviny,

venkovní mapy, nový grafický styl, nové webové stránky a mapový portál a také byla
pořízena fotobanka.
Závěrem projektu byly dotištěny veškeré tiskoviny: Tipy na výlety pro rodiny s dětmi, Image
materiál Podkrkonoší (Průvodce při toulkách Podkrkonoším), Cesta kamene, Po stopách
dávných časů, Katalog regionálních výrobků. Bylo nainstalováno 10 venkovních map,
proběhla promoakce Otevírání turistické sezony, byla aktualizována fotobanka a průběžně
probíhala aktualizace webových stránek. 11. 9. Proběhla finální fyzická kontrola z ÚRR a
projekt byl ukončen. Počítá se s pětiletou udržitelností projektu.

 Pokračování naučné stezky K. J. Erbena
dotační titul:

SZIF (MAS Podchlumí – LEADER) Program rozvoje venkova,
Realizace místní rozvojové strategie, Rozvoj cestovního ruchu –
pěší trasy, hippostezky

realizace:

březen 2013 – únor 2014

celkové náklady:

204 604,78,- Kč

dotace:

90 % (z max. částky 200 000,- Kč)

za Podzvičinskem:

24 604,78,- Kč

Sdružení získalo finanční podporu na vytvoření Pokračování NS K. J. Erbena od MAS
Podchlumí z programu LEADER. Pokračování naučné stezky vede z Miletína až
9
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do nedalekého městečka Lázně Bělohrad (k.ú. Lázně Bělohrad do projektu nespadá, dvě
informační tabule na naučné stezce si město Lázně Bělohrad uhradilo samo). Stezka má
edukativní charakter, kdy představuje další zajímavosti ze života a díla K. J. Erbena, má
celkem 10 zastavení.

 Činnost a rozvoj destinačního managementu v turistické oblasti Podkrkonoší
dotační titul:

účelová neinvestiční finanční podpora od Královéhradeckého
kraje – plnění Datového skladu KHK

realizace:

1. července 2013 – 31. prosince 2013

celkové náklady:

69 272,- Kč

dotace:

100%

Sdružení Podzvičinsko získalo finanční příspěvek za naplňování Datového skladu
Královéhradeckého kraje. Do Datového skladu sdružení vkládá veškeré informace o oblasti
Podkrkonoší (akce, aktuality, atraktivity, ubytování a stravování, fotografie atd.).

 Finanční dar na zajištění akcí Cyklojízda Podkrkonoším, Zavírání turistické
sezony na Zvičině
dotační titul:
finanční dar od Královéhradeckého kraje (de minimis)
realizace:

1. července 2013 – 31. prosince 2013

celkové náklady:

30 000,- Kč

dotace:

100%

Finanční dar od Královéhradeckého kraje pro pořádání akcí: Cyklojízda Podkrkonoším,
která se konala 4. 7. 2013 a Zavírání turistické sezony na Zvičině, konané dne 7. 9. 2013.

 Zajištění akce: Škola obnovy venkova – mikroregion Podchlumí
zadavatel:

Mikroregion Podchlumí – Odborné vzdělávání představitelů
venkovských obcí

realizace:

1. června 2013 – 31. prosince 2013

celkové náklady:

108 236,- Kč

celkové příjmy:

121 300,- Kč
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Sdružení Podzvičinsko zajistilo organizaci 7 vzdělávacích seminářů, stravování pro jejich
účastníky, pronájem prostor, materiály pro účastníky akce a zajistilo lektory.

 Krkonošské cyklobusy 2013
dotační titul:

Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech

žadatel:

SMO Krkonoše

realizace:

leden – listopad 2013

celkové náklady za KHK:

cca 1 100 000,- Kč

dotace od KHK na linku HK-Vrchlabí:

70 500,- Kč

doplatek Podzvičinsko:

18 904,- Kč

žadatel o finanční dar:

sdružení Podzvičinsko

dar:

město Hradec Králové 15 000,- Kč
město Dvůr Králové n/L 3 000,- Kč

Sdružení Podzvičinsko v roce 2013 spolupracovalo se SMO Krkonoše v rámci projektu
Krkonošské cyklobusy 2013. Linka na území Podkrkonoší jela v měsících červenec – srpen
vždy čtvrtek a sobota, na trase HK – Sadová – Milovice – Hořice – Miletín – Kuks – Dvůr
Králové nad Labem – ZOO Dvůr Králové – Bílá Třemešná – Mostek – Hostinné atd. V roce
2013 cyklobus přepravil na území Podkrkonoší celkem 746 osob a 149 kol. Dne 4. 7. 2013
proběhla pro trasu Podkrkonoším zahajovací jízda cyklobusů.
Sdružení Podzvičinsko žádalo město Hradec Králové o finanční dar ve výši 15 000,-.
Žádost byla úspěšná. Rovněž sdružení požádalo města a obce, kterých se tento projekt
dotýká, o finanční podporu. Žádosti vyhovělo pouze město Dvůr Králové n/L, které přispělo
částkou 3 000,-.

 Meziobecní spolupráce
zadavatel:

město Hořice

realizace:

listopad 2013 – červen 2015

zaměstnanci:

K. Davidová, K. Karešová, T. Šubrtová

Projekt Meziobecní spolupráce je celorepublikovým projektem. Sdružení Podzvičinsko se
zapojilo do tohoto projektu jako realizační tým v ORP Hořice. Jeho úkolem je zpracování
11
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metodik a analýz v oblastech: Školství, Odpadové hospodářství, Sociální sféra + doplňkové
téma. Výstupem projektu je možná spolupráce obcí a PO, řešení problémů, příprava
pro další období, zmapování kdo a na co potřebuje finanční podporu, efektivní ekonomika
atd.

 Putování za větrnými mlýny
dotační titul:

MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova

žadatel:

obec Borovnice

realizace:

duben 2013 – červen 2014

celkové náklady:

551 000,- Kč

dotace:

70%

Sdružení pomohlo vypracovat žádost o grant na naučnou stezku Putování za zlatem a
větrnými mlýny, v rámci které měla být znovuobnovena replika větrného mlýna. Žadatelem
byla obec Borovnice. Bohužel tato žádost byla zamítnuta.

 VIA Zdobín
dotační titul:

Fond T-mobile pro regiony

žadatel:

obec Zdobín

realizace:

1. prosince 2012 – 30. listopadu 2013

celkové náklady:

134 698,- Kč

dotace:

50 000,- Kč (max. možná částka)

Sdružení v roce 2012 pomohlo při přípravě žádosti o grant na opravu kamenného křížku
v obci Zdobín. V roce 2013 dále vypomáhalo s administrací tohoto projektu, kdy připravilo
průběžnou i závěrečnou zprávu a postaralo se o propagaci. Žadatelem je obec Zdobín.
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5. Analytická činnost
 Monitoring v terénu
Během roku probíhal příležitostný monitoring oblasti Podkrkonoší. Byla kontrolována
odpočinková místa, informační tabule, byly pořizovány chybějící fotografie a to i díky
projektu Propagace Podkrkonoší, v rámci kterého byly pořízeny nové fotografie
do fotobanky a 10 informačních tabulí.
 Návštěvnost informačních center
Informační centra s celoročním provozem si sledují svou návštěvnost. V posledních letech
přibývá informačních center, která svou návštěvnost počítají díky elektronickému systému
od Czech Tourism.

Tabulka návštěvnost informačních center 2013 v porovnání s lety 2012, 2011 a 2010
Návštěvnost

Návštěvnost

Návštěvnost

Návštěvnost

2010

2011

2012

2013

MIC Hořice

22 468

30 044

27 839

29 105

MIC Dvůr Králové n/L

21 349

19 766

21 225

20 834

600

6 544

7 091

5 895

200

200

200

3 895

5 762

9 394

Informační centrum

MIC Hoška Tour –
Lázně Bělohrad
IC mikroregionu
Podchlumí – Bílsko
TIC Pod Zvičinou
Infocentrum
Mateřídouška Miletín
IC Milovice

v roce 2010
neprováděna
statistika

IC Sportovního
areálu v Podhorním

v roce 2011
neprováděna

v roce 2012

neprováděna

statistika

neprováděna

statistika

statistika

Újezdě
Infocentrum Dvůr
Králové n/L

V roce 2013

x

x

2 572
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 Činnosti sdružení
Počet členských obcí

38

Počet členských podnikatelských subjektů

7

Počet obyvatel čl. obcí

43 884 osob

Rozloha

613 km2

Počet center

9

Vydané tiskové zprávy 2013

34

Počet podaných žádostí o dotaci 2013

3

Krkonošské cyklobusy 2013

(město HK a město Dvůr Králové n/L)

Pokračování NS K. J. Erbena

(SZIF – MAS Podchlumí program LEADER)

Na akce Zavírání sezony na Zvičině a
Cyklojízda Podkrkonoším

(KHK)

Počet realizovaných projektů v r. 2013

8

Propagace Podkrkonoší 2011 – 2013

(ROP)

Pokračování NS K. J. Erbena

(SZIF – MAS Podchlumí program LEADER)

Plnění datového skladu

(KHK)

Zavírání turistické sezony na Zvičině a
Cyklojízda Podkrkonoším

(KHK)

Zajištění seminářů

(Mikroregion Podchlumí)

Krkonošské cyklobusy 2013

(město HK a město Dvůr Králové n/L)

Meziobecní spolupráce

(město Hořice)

Oprava kamenného kříže v obci Zdobín

(Nadace VIA, žadatel obec Zdobín)

Internetové prezentace

6

www.podzvicinsko.cz

www.facebook.com/podkrkonosi

www.podkronosi.eu

www.bookletia.com

www.kudyznudy.cz

www.kralovehradeckyregion.cz
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6. Popis činnosti v měsících
stěžejní činnosti



Leden

Probíhá realizace projektu ,,Propagace Podkrkonoší“, který je dotovaný z ROP NUTS II
Severovýchod. Koncem měsíce byla přijata tiskovina Tipy na výlety pro rodiny s dětmi
(Podkrkonoším s dětmi). Probíhá finální sběr podkladů pro venkovní tabule a ostatní
tiskoviny. Pracuje se na korektuře mapového portálu.
Zpracovává se Závěrečná zpráva činnosti Podzvičinska 2012 včetně hospodaření 2012 a
plánovaného rozpočtu 2013. Podzvičinsko se účastní veletrhu Regiontour Brno. Sdružení
pořádalo zasedání ohledně Krkonošských cyklobusů 2012 a plánu pro rok 2013. Probíhá
spolupráce s KHK, kdy je připravován Datový sklad KHK, sdružení se 8. 1. zúčastnilo
zaškolovacího semináře. Dne 31. 1. 2013 proběhlo zasedání marketingové skupiny
v Holovousích, následně bylo navázáno na vzdělávací seminář, který byl pořádán
sdružením Podzvičinsko ve spolupráci s MAS Podchlumí. Pro únorový Seminář
pro odborníky je připravován ve spolupráci s Krkonošemi Manuál pro průvodce. Probíhá
překlad webových stránek www.podkrkonosi.eu do cizojazyčných mutací (anglický a
německý jazyk). V roce 2012 byly podány dvě žádosti na naučné stezky (Pokračování NS
K. J. Erbena a Putování za zlatem a větrnými mlýny), bohužel ani jedna žádost nebyla
SZIFem přijata, důvodem byl obrovský převis žádostí. Připravuje se souhrnný kalendář akcí
pro rok 2013.



Únor

V rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ byly přijaty venkovní mapy – ty budou
instalovány za lepšího počastí a po zhotovení stojanů. I nadále se pokračuje s přípravou
textů pro tiskoviny: Image materiál Podkrkonoší, Cesta kamene, Po stopách dávných časů,
katalog regionálních výrobků.
Zpracovává se Závěrečná zpráva činnosti Podzvičinska 2012. Dne 11. 2. probíhá zasedání
Správní rady Podzvičinska a následně 14. 2. zasedání Valné hromady Podzvičinska.
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Sdružení se účastní veletrhu pro cestovní ruch Holiday World v Praze a také 19. 2.
Semináře pro odborníky v cestovním ruchu v Praze. Byla podána žádost na grant
pro naučnou stezku Pokračování NS K. J. Erbena a to místní akční skupině Podchlumí,
která zpracovává fishe v rámci výzvy z PRV. Probíhá zasedání pro aktivitu Balíček služeb
Podkrkonoší (spolupráce mezi PO: Hotel Pod Zvičinou, Penzion Na Faře, Motel Charlie,
Hotel Hradec). Dne 26. 2. probíhá veřejné plánovací setkání pro strategii MAS Podchlumí.
Dne 27. 2. sdružení pořádá schůzku ohledně přípravy hromadné akce Vítání jara
v Podkrkonoší. Také je naplňován Datový sklad KHK. Byl odeslán článek do časopisu
Krásy Česka na téma: Odpočinek v Lázních Bělohrad. A následně sdružení vydalo druhé
číslo elektronického Zpravodaje Podkrkonoší, který je pravidelně expedován dvakrát
do roka, vždy pro letní sezonu (vydáno na jaře) a pro zimní sezonu (vydáno na podzim).



Březen

V březnu byla v rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ podána 7. Žádost o platbu.
Připravují se první podněty pro prodloužení projektu do konce července. I nadále probíhá
sběr textových podkladů pro tiskoviny, aktualizace webových stránek i mapového portálu a
začíná se připravovat akce Otevírání sezony na Zvičině, která proběhne v rámci společné
akce Vítání jara v Podkrkonoší.
Zpracovává se Závěrečná zpráva činnosti Podzvičinska 2012. Dne 6. 3. probíhá zasedání
marketingové skupiny Podzvičinska v hotelu Pod Zvičinou. Den 12. 3. se sdružení účastní
zasedání na KHK ohledně další působnosti destinačních managementů v KHK. Probíhá
naplňování Datového skladu KHK. Je vydáván Kalendář akcí pro jaro 2013 v Podkrkonoší –
v elektronické podobě. DM sdružení poskytuje poradenství v rámci diplomové práce.
Sdružení se 14. – 15. 3. účastní konference Žena na cestách, pořádané Revitalizací Kuks
o.p.s. a 15. – 16. 3. veletrhu Infotour Hradec Králové.



Duben

V rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ se připravuje Žádost o změnu v projektu
ohledně prodloužení projektu do konce měsíce červenec 2013. Koncem měsíce jsou
vytištěny tiskoviny: Image materiál Podkrkonoší (Průvodce při toulkách Podkrkonoším),
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Cesta kamene, Po stopách dávných časů, katalog regionálních výrobků. Ve finální fázi se
nachází příprava Otevírání sezony na Zvičině.
Je dokončena Závěrečná zpráva činnosti Podzvičinska 2012. Dne 3. 4. probíhá zasedání
marketingové skupiny Podzvičinska a to v Lázních Bělohrad, následuje komentovaná
prohlídka panem Žočkem kamenolomu Javorka. V rámci spolupráce s KHK (KHK zajistilo
inzerci) sdružení zasílá dva články do časopisů KAM a CYKLOTURISTIKA. Dne 9. 4. se
sdružení účastní dalšího veřejného plánování pro strategii MAS Podchlumí. Dne 16. 4.
probíhá v HK seminář pro realizaci projektů z EU pořádaný CEP (v rámci projektu PAAK).
Dne 30. 4. se sdružení účastní slavnostního otevření Penzionu Na Faře v Dubenci (nový
člen sdružení). Je odeslán článek do časopisu Krásy Česka na téma: Rybáři, hurá
do Podkrkonoší. Probíhá naplňování Datového skladu KHK.



Květen

V rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ je dne 4. 5. slavnostně otevřena letní turistická
sezona prostřednictvím akce Otevírání sezony na Zvičině. V rámci projektu jsou dále
distribuovány tiskoviny a práce probíhají i na aktualizaci fotobanky a webových stránek.
Dne 23. 5. se koná zasedání marketingové skupiny, tentokrát jsme přijali pozvání
do Trutnova, kde jsme v rámci zasedání navštívili Galerii Draka, Galerii UFFO a Tkalcovské
muzeum Dům Pod Jasanem. Dne 9. 5. se sdružení účastní zasedání na KHK ohledně
rajonizace kraje. Dne 14. 5. probíhá již poslední veřejné plánované zasedání MAS
Podchlumí. Dne 15. 5. Je slavnostně otevřena část Labské stezky (Kuks – HK). Probíhá
naplňování Datového skladu KHK.



Červen

Pokračuje se dále v projektu ,,Propagace Podkrkonoší“, i nadále jsou distribuovány veškeré
tiskoviny do oblasti Podkrkonoší. Připravují se podklady pro finální kontrolu projektu.
Dne 13. 6. 2013 zasedá Dozorčí rada Podzvičinska, která kontroluje hospodaření sdružení
v roce 2012 a dílčím projektům, jako Studie Po stopách pískovce Podkrkonoším a
Propagace Podkrkonoší. 26. 6. 2013 zasedá Marketingová skupina Podzvičinska a to
na OÚ Bílsko u Hořic. Je podána průběžná zpráva do projektu Oprava kamenného kříže
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ve Zdobíně, který byl podpořen nadací VIA. Je připraven další článek do časopisu Krásy
Česka na téma Na dovolenou do Podkrkonoší. Probíhá naplňování Datového skladu KHK
a aktualizace webových stránek www.podkrkonosi.eu a jejich překlad do anglického jazyka.



Červenec

V rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ je aktualizována fotobanka. I nadále probíhá
rozvoz nových propagačních materiálů do oblasti Podkrkonoší. Připravuje se poslední
8. ŽOP, probíhá příprava podkladů pro finální kontrolu projektu.
4. 7. probíhá Cyklojízda Podkrkonoším s využitím Krkonošských cyklobusů. Probíhá
naplňování Datového skladu KHK a aktualizace webových stránek www.podkrkonosi.eu a
jejich překlad do anglického jazyka.



Srpen

Končí realizace projektu ,,Propagace Podkrkonoší“, 2. 8. je podána 8. ŽOP. Čeká se
na chybník. I nadále probíhá rozvoz nových propagačních materiálů.
Je připravována akce Zavírání turistické sezony na Zvičině (je obdržen dar od kraje) a
Fotosoutěž Podkrkonoší 2013, která bude v rámci akce na Zvičině rovněž vyhlášena. Je
připraven další článek do časopisu Krásy Česka na téma Safari v ZOO Dvůr Králové.
Koncem měsíce je publikován elektronický Zpravodaj Podkrkonoší s podzimní a zimní
tématikou. 24. 8. se sdružení účastní s informačními materiály oslav Obec roku KHK
v Holovousích. Sdružení zasílá článek o zimním vyžití v Podkrkonoší do novin Krkonošská
sezona. Probíhá naplňování Datového skladu KHK a aktualizace webových stránek
www.podkrkonosi.eu a jejich překlad do anglického jazyka.



Září

V rámci projektu ,,Propagace Podkrkonoší“ je dodán chybník k poslední 8. ŽOP a 11. 9.
probíhá fyzická kontrola projektu. Koncem měsíce je proplacena poslední ŽOP a ukončen
projekt, který má pětiletou udržitelnost.
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Dne 7. 9. je symbolicky uzavřena turistická sezona na Zvičině, akce (spolu s Cyklojízdou
Podkrkonoším) byla podpořena finančním darem ve výši 30.000,- od KHK. 14. 9. se
sdružení účastní Vinobraní na Kuksu a 13. – 14. 9. Královéhradeckých dožínek. V období
17. – 18. 9. probíhá konference CR na krajském úřadě. Dne 25. 9. probíhá první zasedání
Marketingové skupiny Podzvičinska po prázdninovém volnu a to v Hořicích. Připravuje se
projekt Pokračování NS K. J. Erbena – řeší se textová podoba informačních tabulí, grafika
atd. Probíhá naplňování Datového skladu KHK a aktualizace webových stránek
www.podkrkonosi.eu a jejich překlad do anglického jazyka.



Říjen

V měsíci říjnu jsou připravovány textové i fotografické podklady pro Pokračování naučné
stezky K. J. Erbena. I nadále probíhá naplňování Datového skladu KHK a aktualizace
webových stránek www.podkrkonosi.eu a jejich překlad do anglického jazyka. Je vydáno
několik tiskových zpráv. Dne 5. 10. se družení účastní Slavností holovouských malináčů a
22. 10. veřejného zasedání nově vzniklé MAS Královédvorsko.



Listopad

Sdružení Podzvičinsko vstoupilo do projektu Meziobecní spolupráce. Jde o celorepublikový
projekt, který se územně dělí na oblasti obcí s rozšířenou působností (ORP). Sdružení
konkrétně vstoupilo do ORP Hořice, jehož zadavatelem je město Hořice. Výstupem projektu
by měla být spolupráce obcí v ORP Hořice v oblastech školství, odpadového hospodářství,
sociální sféře a v dalším volitelném tématu (to bude známo až počátkem roku 2014).
Projekt bude probíhat v období od listopadu 2013 do června 2015, práce na projektu budou
zajišťovat: K. Davidová, K. Karešová a T. Šubrtová.
Probíhá

naplňování

Datového

skladu

KHK

a

aktualizace

webových

stránek

www.podkrkonosi.eu. Dne 24. 10. se sdružení Podzvičinsko zúčastnilo 17. ročníku
Tourpropagu 2013 v Písku – soutěžního festivalu tištěných propagačních materiálů z oboru
cestovního ruchu – byly zde vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: Soubor tiskových materiálů
propagujících destinaci a Soubor tiskovin hodnocen v souvislosti s odpovídajícími
elektronickými formami propagace. Sdružení Podzvičinsko se přihlásilo do obou kategorií a
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získalo první místo v kategorii Soubor tiskových materiálů a Zvláštní cenu poroty
za propojenost propagačních materiálů a webových stránek www.podkrkonosi.eu.
Sdružení během měsíce listopad také odprezentovalo svou činnost hořickým studentům.
Dále se sdružení zúčastnilo zasedání s Czech Tourism, kde prosazovalo atraktivity
Podkrkonoší. Dne 27. 11. proběhlo zasedání marketingové skupiny Podzvičinska. Dne
18. 11. zasedala Správní rada sdružení Podzvičinsko. Široké veřejnosti byla rozeslána
výzva o rozšiřování členství sdružení Podzvičinsko. Přihlásily se 4 podnikatelské subjekty a
jedna obec. Dne 25. 11. bylo svoláno zasedání Valné hromady sdružení Podzvičinsko, kde
byly všechny subjekty přijaty. Jsou jimi: obec Lanžov, Autokemp Alegro, CK Hoška Tour,
ZOO Dvůr Králové, Revitalizace Kuks o.p.s.
Dále je připraven a rozeslán elektronický kalendář akcí v Podkrkonoší pro zimní období a je
připraven článek do časopisu Krásy Česka na téma Zimní sezona v Podkrkonoší. Rovněž
se začíná řešit možnost podání žádosti o grant do 37. výzvy ROP NUTS II Severovýchod.
Bohužel sdružení Podzvičinsko musí žádat společně se SMO Krkonoše. Jsou připravovány
aktivity vhodné pro projekt.



Prosinec

Probíhá

naplňování

Datového

skladu

KHK

a

aktualizace

webových

stránek

www.podkrkonosi.eu. Probíhá realizace projektu Pokračování naučné stezky K. J. Erbena,
kdy jsou začátkem měsíce nainstalovány stojany a do konce roku i dvě informační tabule
(v k.ú. Lázně Bělohrad). Je podána Závěrečná zpráva v rámci projektu Oprava kamenného
kříže v obci Zdobín, který byl podán a úspěšně realizován díky grantové podpoře
od Nadace VIA. Také bylo podáno Závěrečné vyúčtování Královéhradeckému kraji v rámci
daru na pořádání již tradičních akcí Zavírání turistické sezony na Zvičině a Zahajovací jízda
Krkonošských cyklobusů v Podkrkonoší.
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7. Hospodaření a závěrečný účet 2013
HOSPODAŘEDNÍ za rok 2013
Výdaje

581 448,50

MZDY

156 605,00

plný úvazek KD
poloviční KK

0,00
z ROP do 7/2013

účetní
účetní
plný úvazek KD
poloviční KK

0,00
od 8/20013
3 měsícedo10/2013
3 měsíce, 2 DPP

Provozní náklady
poštovné vč. známek
služby - servis, uce program, parkovné atd.

1080+72

80 805,00
60 800,00 pozn.
1 152,00

4471+4921+1133

10 525,00 pozn.
18 448,00

mobilní telefon

8 191,00 pozn.
dále po 2057,-

pronájem, elektrika, plyn, pevná linka atd.
ostatní náklady (kanc. potřeby, poplatky
BÚ)

23 413,50
45 000,00
11 047,00 pozn.

Projekty - kofinancování
ROP

15 000,00

117 776,50

cestovné
provoz webu

0,00

298 317,00
vč. mzd. nákladů

KHK dar - akce Zvičina a Cyklojízda

69 105,00
34 926,00 pozn.

Škola obnovy venkova - semináře

108 236,00 pozn.

SZIF - Erben II.

67 146,00 pozn.

Krkonošské cyklobusy

18 904,00 pozn.

Veletrhy

8 750,00

Brno

5 000,00

Praha

3 750,00

PŘÍJMY

545 044,02

členské příspěvky 2013

268 774,00

ROP - tabule spoluúčast 7,5%
provoz - prodej prop.mat., úroky
Krkonošské cyklobusy - dar město HK a
DK

12 000,00
698,02
15000+3000

18 000,00

KHK dar - akce Zvičina a Cyklojízda
Datový sklad - KHK a AS4U.cz

30 000,00
69272+25000

94 272,00

Škola obnovy venkova - semináře

121 300,00

hospodářský výsledek

-36 404,48

stav účtu k 31.12.2013

168 398,27
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8. Plán činnosti pro rok 2014
1. Projekty
Realizace
•

Projekt Meziobecní spolupráce

•

Datový sklad KHK

•

ROP – 37. výzva
o žadatel KHK – projekt pro celý KHK – DM Podzvičinsko bude zapojeno
o žadatel SMO Krkonoše – projekt Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší

•

Cyklobusy – projekt se SMO Krkonoše

•

Akce Vítání jara/Zavírání sezony

Plánované
•

Balíček služeb – aktualizace

•

Vlajkový projekt – česko-polská spolupráce (žadatel KHK)

•

Dle možností

- Cesta kamene – páteřní trasa
- tiskovina Cykloprůvodce Lázně Bělohrad
- Pecka – NS Po stopách dědečka Alfonse
- Questing
- Borovnice – Větrný mlýn
- Obnova sakrálních památek (zmapování) + řemesla, reg.
produkty atd.
- Rozhledna Zvičina

2. Marketing
•

Spolupráce se členy sdružení – grantová podpora, propagace, komunikace

•

Kalendář akcí – elektronicky (+Vánoční a Velikonoční)

•

Podkrkonošský zpravodaj – pololetník, elektronicky

•

Veletrhy – Praha – FOR BIKES, HK – Infotour, Bratislava…..

•

Weby + web KHK – aktualizace, překlady, akce, mapový portál

•

Inzerce v periodikách zdarma: Krásy Česka, Krkonošská sezona, Jičínský deník…

•

Tiskové zprávy
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3. Analytická činnost
•

Návštěvnost oblasti, IC, webu www.podkrkonosi.eu

•

Pasportizace odpočinkových míst, NS, informačních tabulí atd.

•

Sociální služby, školství, odpadové hospodářství

•

Grantové podpory – co kdo potřebuje

4. Spolupráce
•

Spolupráce s podnikateli – balíček služeb

•

Spolupráce s poskytovateli služeb

•

Spolupráce se členy sdružení

•

Informační centra

•

Nadace Partnerství – Cyklisté vítáni

•

Bookletia – elektronická knihovna

•

Czech Tourism

•

PODKRKONOŠÍ regionální produkt®

•

Klub českých turistů

•

DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem

•

MAS Podchlumí, MAS Královédvorsko, Mikroregion Podchlumí

•

KHK a ostatní DS – Komise pro CR KHK

•

Tiskoviny

•

Atd.
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9. Kontakty
Turistická oblast Podkrkonoší
Podzvičinsko – zájmové sdružení právnických osob
Holovousy 39
508 01 Hořice
Telefon:
Mobil:
E-mail:
IČ:
č.ú.

+420 493 691 031
+420 608 906 142
info@podkrkonosi.eu
708 607 26
1163300379/0800

www.podzvicinsko.cz
www.podkrkonosi.eu
www.facebook.com/podkrkonosi
Mgr. Martina Berdychová
předsedkyně
Telefon:
+420 493 691 032
Mobil:
+420 724 164 674
E-mail:
starosta@holovousy.cz
Mgr. Dušan Kubica
místopředseda správní rady
Telefon:
+420 499 318 230
Mobil:
+420 737 208 565
E-mail:
kubica.dusan@mudk.cz
Bc. Klára Davidová
manažerka sdružení
Telefon:
+420 493 691 031
Mobil:
+420 608 906 142
E-mail:
info@podkrkonosi.eu
Ing. Kateřina Karešová
manažerka sdružení
Telefon:
+420 493 691 031
Mobil:
+420 608 906 142
E-mail:
info@podkrkonosi.eu
Zlatuše Brádlová
účetní
Mobil:
+420 728 380 224
E-mail:
bradlovaz@seznam.cz
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