
    ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY 
 
datum konání: 31.8.2006 
místo konání: IC Holovousy 
přítomni : dle prezenční listiny 
 
 
Program: 1) prezentace dokončených projektů 
                 2) realizace projektu SROP-Propagace turistické oblasti Podzvičinsko 
                 3) granty Královéhradeckého kraje 
                 4) návrh rajonizace 
                 5) zavírání turistické sezóny 
                 6) různé 
 
 

1) Byly představeny zpracované projekty. David Jung představil projekt  
„Řeka Javorka – zdroj rozvoje vodní turistiky v Podzvičinsku“. Projekt zmapoval 
využití řeky Labe, Bystřice a Javorky pro vodní turistiku, vodní plochy pro koupání, 
rybářské revíry, potápění, navrhuje jednotné označení pramenů řek, stezku podél toků 
apod. Projekt je námětem pro tvorbu turistických produktů a nabídky zajímavostí 
Podzvičinska z oblasti vodní turistiky. 
Dále představil turistický produkt „Ovocná stezka Podchlumím“, který vychází ze 
zpracovaného projektu Ovocná stezka ( autor: D.Wiedermanová pro Královéhradecký 
kraj) a oblast Podchlumí je v něm vytipována jako nejvhodnější pro vytvoření tur. 
produktu. 

      Zdeněk Jon představil projekt „Možnosti rozvoje středisek zimních sportů    
      v Podzvičinsku“. Projekt je umístěn na webových stránkách Podzvičinska a jeho prvním  
      výstupem je brožurka s nabídkou zimní lyžařské sezóny 2006/07. 
      Představené projekty byly ukončeny k 30.6.2006.Zpracování projektů a tur. produktu 
finančně podpořil Královéhradecký kraj. 
 
  

2) M.Berdychová informovalo o stavu předfinancování I.etapy projektu SROP – 
propagace turistické oblasti Podzvičinsko ( viz přiložená tabulka). Proplacení I.etapy 
by mělo proběhnout do října . Do konce října musí být dokončena a proplacena 
II.etapa projektu (zahrnuje tyto aktivity : otevírání a zavírání turistické sezóny, 
prezentace v ICVR, nová cyklomapa, prezentační CD, mzdové náklady). Přítomni 
rozhodli, že sdružené finanční prostředky ( poskytnuté jednotlivými obcemi ve výši 4,-
Kč /obyvatel ) na první etapu projektu, budou z důvodu pozdějšího proplacení I.etapy 
projektu, použity na předfinancování II. etapy a vráceny po jejím proplacení , 
předpoklad na počátku roku 2007. 

Hlasování :  pro: 16                                           proti : 0                           zdržel se: 0 
 
      Na rok 2007 získal finanční podporu projekt SROP „Propagace turistické oblasti 
Podzvičinsko 2007“, žadatel byla obec Holovousy. V rámci projektu budou vytištěny 
jazykové mutace brožury Podzvičinska – němčina, polština, jazyková mutace webových 
stránek – holandština, zavírání a otevírání turistické sezóny, prezentace v ICVR. 



 
3) V roce 2006 získalo Podzvičinsko 3 granty Královéhradeckého kraje. 
1. vypracování projektu – Využití archeologických zajímavostí pro rozvoj cestovního 

ruchu v Podzvičinsku……dotace 50 tis. 
2. vytvoření turistického produktu- Cesta kamene…………….dotace 50 tis. 
3. vybavení cyklotras Podzvičinska velkoplošnými mapami a odpočinkovými místy 
                                                ………………….dotace 196 tis. 
Všechny dotace jsou poskytnuty ve výši 70% celkových nákladů a ukončeny budou do 
konce roku 2006. 
Dále Podzvičinsko získalo 200 tis na podporu činnosti destinační společnosti a 30 tis. na 
podporu akcí ( Ravomaraton, prezentace v ICVR, monitoring návštěvníků tur. oblasti) 
 
4) M.Berdychová informovala o připravované změně rajonizace turistických regionů a 

oblastí v celé ČR. Od regionu Východní Čechy se oddělily Orlické hory a Kladské 
pomezí. Ty budou nadále prezentovány jako samostatné regiony. Podzvičinsko se 
může stát součástí regionu Krkonoše a zůstat  samostatnou turistickou oblastí , nebo 
vytvořit region s turistickou oblastí Hradecko. Přítomní upřednostnili variantu první – 
být součástí regionu Krkonoše jako část Podkrkonoší . 

Hlasování : pro :16                            proti: 0                            zdržel se: 0 
 
Z důvodu rozdělení regionu Východní Čechy bylo navrženo ukončit členství ve sdružení 
obcí Východní Čechy. 
Hlasování:   Pro:    16                       proti: 0                            zdržel se : 0 
 
5) Z.Jon informoval o přípravě akce zavírání turistické sezóny na Zvičině. Opět proběhne 

drakiáda, hvězdicová jízda cyklistů, hudební program. Nově bude slavnostně přivítána 
zimní sezóna. Akce se uskuteční v sobotu 30.září . 

 
6) Z.Jon informoval o probíhajícím monitoringu návštěvníků v naší turistické oblasti, o 

přípravě veletrhů,o projektech Czechtourismu, do kterých se Podzvičinsko zapojilo-
prezentace domácího cestovního ruchu, informace o TO Podzvičinsko ve vlacích, 
velkých městech, tramvajích apod. Podrobnější informace budou uvedeny na 
www.podzvicinsko.cz.  

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala 31.8.2006           M.Berdychová 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.podzvicinsko.cz

