Sdružení m st a obcí Podzvi insko,

nám.K.V.Raise 160, 507 81 Lázn B lohrad
e-mail: info@podzvicinsko.cz
doru ovací adresa: Holovousy 39, 508 01
tel.: 493 691 538, www.podzvicinsko.cz

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY PODZVI INSKA
ze dne 30.8.2007
divadelní sál radnice - HO ICE

P ítomni dle prezen ní listiny
Program: 1) OREDO (organizování regionální dopravy)
2) Propagace turis. oblasti Podzvi insko (10/05 – 05/07)
4) Vyhodnocení projektu – medializace Podzvi inska, vybavení cyklotras
odpo inkovými místy
5) P íprava projektu do ROP
6) Založení ob anského sdružení (Podzvi insko o.s.)
7) Rozší ení cyklobus z Krkonoš do Podkrkonoší
8) P íprava mapy Podzvi insko – optimalizace cyklotras
9) „Lou ení s letní turistickou sezonou na Zvi in “
10) R zné

1) Valnou hromadu Podzvi inska zahájila paní Berdychová. Uvítala všechny p ítomné a pana
Vávru ze svazku m st a obcí Krkonoše. Poté se slova ujal pan Matouš ze spole nosti OREDO
s.r.o., který nám p edvedl prezentaci návrh dopravní obslužnosti v jednotlivých regionech.
2) M. Berdychová nás informovala o realizaci projektu „Propagace turistické oblasti Podzvi insko“
za období 10/05 – 05/07. Jednalo se o etapový projekt, kde celkové náklady inily 2.060.000,K . Dotace celkových náklad inila 90%. Žadatelem dotace bylo m sto Dv r Králové n/L.
Jeho partnerem bylo: Podzvi insko, Podchlumí, m sto Lázn B lohrad, Láze ský mikroregion.
I. etapa projektu prob hla v období 10/05 – 1/06. Celkové náklady I. etapy projektu inily
560.000,- K . Byla vydána brožura Podzvi inska, mapa a pr vodce m stem Dv r Králové n/L.,
byla podpo ena promoakce „Zavírání turistické sezony na Zvi in “, byly nakoupeny kancelá ské
pot eby, PC. Náklady I. etapy byly proplaceny.
II. etapa projektu prob hla v období 2/06 – 10/06. Celkové náklady II. etapy projektu inily
745.750,- K . Byla vydána brožura Podchlumí, mapa – trha ka Podzvi inska, prezenta ní CD
Podzvi inska, mapa Královédvorsko, venkovní mapa (Dv r Králové n/L.), byla podpo ena
promoakce „Otevírání a zavírání turistické sezony na Zvi in “ a „Slavnosti holovouských
maliná “ v Holovousích. Byly nakoupeny kancelá ské pot eby a proplaceny mzdy.
Náklady II. etapy byly proplaceny.

III. etapa projektu prob hla v období 11/06 – 05/07. Celkové náklady III. etapy projektu inily
754.250,- K . Byla vydán pr vodce m stem Lázn B lohrad, pr vodce Láze ským mikroregionem,
d tské puzzle (Dv r Králové n/L.), skláda ka B lohradsko, obrázkové leporelo (Dv r Králové n/L.),
pr vodce d tskou nau nou stezkou (Lázn B lohrad), mapa RAVOMARATONU.
Byly nakoupeny kancelá ské pot eby a proplaceny mzdy. Byla podána žádost o proplacení III. etapy
projektu.
3) Dále nás M. Berdychová informovala o stavu realizace projektu „Propagace turistické oblasti
Podzvi insko 2007“, jejíž termín realizace je od 01/07 – 12/07. Realizace probíhá ve 2 etapách a
celkové náklady iní 926.000,- K . Žadatelem dotace je obec Holovousy a její partner je
Podzvi insko a Mikroregion Podchlumí.
Celkové náklady I. etapy (01/07-06/07) inily 342.500,- K . Byly p eloženy webové stránky
Podzvi inska do holandštiny. Byly podpo eny tyto promoakce:
o Otevírání turistické sezony na Zvi in
o Ho ický jarmark
o Odemykání Javorky
o Královédvorský majáles
o Harantovské slavnosti
o Festival písní a tanc Pod Zvi inou
o Otevírání sportovního areálu v Surovcov Lhot
Dále byly finan ní prost edky použity na nákup kancelá ských pot eb, PC a mzdy.
Byla podána žádost o proplacení.
Celkové náklady II. etapy iní 583.500,- K . Budou podpo eny tyto promoakce:
o Zavírání turistické sezony na Zvi in
o Slavnosti holovouských maliná
Bude vydána brožura Podzvi insko a publikace Podchlumí v r zných jazykových mutacích.
Žádost o proplacení bude podána v lednu 2008.
4) 16 míst/ cyklotras na území Podzvi inska bylo vybaveno odpo inkovými místy s mapou
Podzvi inska, plánkem, texty a fotografiemi dané obce. Dotace byla proplacena. V r. 2008
plánujeme vybavení cyklotras dalšími odpo inkovými místy. Pan Petera zpracoval studii
„Archeologické zajímavosti Podzvi inska“, která je vyv šena na webových stránkách
Podzvi inska.
5) Pro další období bude hlavní prioritou Podzvi inska výstavba rozhledny na vrcholu Zvi iny.
Bylo zahájeno jednání s Radiokomunikacemi a Lesy R. Bylo osloveno n kolik architekt .
Vše je v jednání. Dále p emýšlíme o vytvo ení stálé expozice turistické oblasti. V úvahu p ichází
m sto Miletín nebo Pecka. Dále budeme usilovat o vybavení cyklotras dalšími odpo inkovými
místy. Pro p ípravu projekt byli vyzváni zástupci obcí o zaslání návrh umíst ní odpo inkových
míst ve svých obcích.
6) Sou asné sdružení Podzvi insko není p ijatelným žadatelem do ROPu, proto Správní rada
Podzvi inska odsouhlasila vznik ob anského sdružení. 5 len ze Správní rady podepsalo
p ihlášku a veškeré dokumenty byly poslány na Ministerstvo vnitra. Do konce roku by m lo
vzniknout ob anské sdružení. Prob hlo hlasování o této zm n .
Hlasování: pro: 19

proti: 0

zdržel se: 0

Záv r:

innost sdružení Podzvi insko bude postupn ukon ena a nastupuje organizace
Podzvi insko o.s. Do nové organizace nebude vstupovat Podzvi insko jako celek, ale
jednotliví zástupci obcí.

7) Dále byla ešena otázka rozší ení cyklobus z Krkonoš do Podkrkonoší. Na za átek bychom
cht li rozjet jednu trasu do Krkonoš jeden den v týdnu, která by vedla p es vrchol Zvi ina. Vše
je v jednání s paní Chaloupskou ze svazku m st a obcí Krkonoše, která má bohaté zkušenosti
s plánováním cyklobus . Byl by to jeden z projekt spolupráce Krkonoš a Podkrkonoší.
8) Podzvi insko p ipravuje vydání mapy Podzvi insko. Pan Petera vypracoval optimalizaci
cyklotras. Navrhl cca 60 problém , které by se m ly postupn ešit s oblastmi, kterých se
problém týká. Všem p ítomným byla rozdána mapa a p ehled návrh optimalizace turistických
tras na Podzvi insku. Všichni starostové byli požádáni o nastudování mapy a návrhu
optimalizace a zaslání svých p ipomínek k dané problematice na emailovou adresu do 14 dn ,
tj. do 13.9.2007.
9) Všichni starostové byli pozváni na akci „Lou ení s letní turistickou sezonou“, která se koná
v sobotu 15. zá í na vrcholu Zvi iny. Op t je p ipravena drakiáda a sout že pro d ti, které
zajiš uje DDM Jedni ka ze Dvora Králové nad Labem. Nebude chyb t ani hv zdicová jízda
cyklist . Pan Kubica navrhl odm nit vít ze drakiády malým dáre kem.
10) Na záv r se slova ujal pan Vávra ze svazku m st a obcí Krkonoše, který nás informoval o
budoucí spolupráci Krkonoš a Podzvi inska na veletrzích (Brno, Praha), kde by Podzvi insko
m lo spole ný stánek s Krkonošemi. Dále uvítal rozší ení cyklobus z Krkonoš do Podkrkonoší.
Krkonoše vydávají každý rok letní a zimní sezónní noviny. V letním ísle zde m lo Podzvi insko
poprvé svoji rubriku/stranu, kde se p edstavilo jako krajina malebného Podkrkonoší. I nadále
bychom cht li s Krkonošemi spolupracovat na t chto novinách. Sou asn sle na Peterová
p ipravuje lánky do zimních sezónních novin Krkonoš.
Pro velký zájem turist o mapu z trha ky Podzvi inska, pan Bi išt navrhl vložení
této mapy na webové stránky Podzvi inska.

