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PF 2021
Vážení spoluobčané,
htěl bych Vám touto cestou popřát jménem svým, jménem
Zastupitelstva městyse Machov i jménem zaměstnanců úřadu
prožití klidných a spokojených vánočních svátků v kruhu Vašich
rodin či Vašich nejbližších.
Zároveň Vám přeji, aby byl nadcházející rok 2021 příznivější než
ten rok minulý a mohli jste ve zdraví žít normální a spokojený
osobní i profesní život bez spousty omezení a pokud možno bez
nemocí či jiných komplikací. Rovněž přeji, aby se Vám podařilo
naplnit všechna Vaše novoroční předsevzetí.
Ing. Jiří Krtička – starosta
1. Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od minulého vydání našeho zpravodaje uběhlo jen pár dnů, přesto bych rád zmínil několik
důležitých záležitostí.
Jedním z pozitiv je, že jsme tento měsíc obdrželi od ministerstva vnitra – generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru - dotaci ve výši 23.000,- Kč na pokrytí části výdajů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů městyse Machov v letošním roce.
Příjemné bylo pro rozpočet městyse rovněž poukázání dotace Ministerstvem financí, kdy na účet
městyse u ČNB dorazilo 1,707 mil. Kč na pokrytí části nákladů na rekonstrukci školní kotelny.
Méně pozitivní jsou naopak informace z oblasti odpadového hospodářství. V první řadě došlo
k přijetí nové odpadové legislativy, která zřejmě výrazně zkomplikuje v celém státě hospodaření
s odpady včetně finančního dopadu do rozpočtů měst a obcí, což se zákonitě musí promítnout i do
poplatků vybíraných za likvidaci odpadu od jednotlivých občanů. Jedná se hlavně o plánované
navýšení skládkovacího poplatku, problémy s odbytem vytříděných plastů a sběrového papíru,
předpokládaný zákaz skládkování zbytkové složky plastových odpadů po jejich vytřídění, růst
mzdových nákladů u svozových firem (růst minimální mzdy) apod. Již pro příští rok 2021 (zatím bez
vlivu nové legislativy) nám svozová společnost Marius Pedersen avizuje zdražení některých poplatků,
které obce musí hradit - zvyšuje se cena za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu o 3,2 %,
dochází k nárůstu recyklačního poplatku za likvidaci plastů z 1.245,- Kč na 1.630,- Kč/tunu (bez
DPH). Zastupitelstvo městyse se i přes toto avizované zvýšení cen svozové společnosti rozhodlo pro
rok 2021 zachovat poplatek za likvidaci komunálních odpadů v Machově ve výši 600,- Kč, i když si je
vědomo, že tuto službu dotuje ze svého rozpočtu a spoluúčast městyse neustále narůstá. Po aplikaci
dopadů novely odpadového zákona v podobě, v jaké ji projednal parlament a schválil prezident, však
výše poplatku pro další roky bude již ve stávající výši neudržitelná a bude muset dojít k jeho
podstatnému navýšení.
Do oblasti odpadového hospodářství spadá i navržená změna v organizaci sběru kovového
odpadu v obci. Z důvodu připravovaného budování technického dvora úřadu městyse Machov bude

zrušeno sběrové místo železného šrotu v ohradě za garážemi městyse a bude nahrazeno
velkokapacitním kontejnerem na železný šrot, který bude trvale umístěn v prostoru před fotbalovým
hřištěm (vedle kontejneru na bioodpad). O přesném termínu jeho přistavení budeme ještě informovat.
Nadále počítáme i s tradičním sběrem železného šrotu, který v obci organizují hasiči a fotbalisté.
Z celé řady dalších negativních zpráv, které se v závěru tohoto roku objevují, bych rád zmínil
ještě problematiku schválení tzv. daňového balíčku. Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy
na poplatníka se bohužel zásadním způsobem promítne do hospodaření všech krajů, měst a obcí,
Machov nevyjímaje. Tento obrovský hazard s naší budoucností sice přinese některým občanům
krátkodobý prospěch, ale kromě zadlužení naší země a zhoršení života pro naše děti či vnoučata
přinese obrovský negativní zásah do obecních rozpočtů. I přes slíbenou částečnou kompenzaci přijde
Machov v následujících letech o miliony korun ročně ze sdílených daní a teprve čas ukáže, zda bude
možné plánovat nějaké větší investiční akce jako dosud, či zda nastane útlum rozvoje obce a daňové
příjmy budou stačit pouze na běžný provoz našeho městyse
Pokud jde o probíhající investiční akce v městysu Machov, díky příznivému počasí se podařilo
dokončit instalaci vnitřního osvětlení obecního hřbitova. Nová svítidla v historickém stylu nyní
umožňují i večerní návštěvu hřbitova bez použití baterek či čelovek.
V první polovině prosince bylo téměř dokončeno budování nového mostu na místní komunikaci
směrem k Peteráku. Po vybetonování bočních stěn i nové mostovky bylo provedeno hutnění nájezdů
k mostu z obou stran, byl proveden penetrační nátěr mostovky a nakonec se díky přízni počasí
podařilo také položení základní vrstvy asfaltu na mostovku. Kameník po odstranění bednění pracoval
na obnovení bočních potočních zdí z pískovcových kvádrů navazujících na most. Zábradlí je zatím
pouze provizorní, bude však brzo nahrazeno novým po jeho dodání z výroby. Nyní budeme doufat ve
schválení žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace navazující na opravený most, o níž jsme
zažádali na Ministerstvo pro místní rozvoj, abychom mohli na tuto komunikaci rovněž položit
asfaltový povrch a zajistit řádný odtok dešťové vody.
V minulých dnech jsme také obdrželi harmonogram svozů komunálního odpadu pro rok 2021.
Zde dochází k malé změně - svozy komunálních odpadů budou nadále ve čtvrtek, ale na rozdíl od
letošního roku budou v každém lichém týdnu pro Machov, Bělý, Machovskou Lhotu i Nízkou
Srbskou.
Závěrem bych se ještě zmínil o tradičních kulturních akcích, na které jsme byli zvyklí v minulých
letech. Po zrušení podzimního divadelního představení bohužel dochází z důvodu platných vládních
opatření proti šíření Covidu-19 k rušení dalších tradičních akcí – pokud se nic zásadního nezmění,
neuskuteční se letos Štědrovečerní vytrubování před úřadem městyse. Dle informací zástupců církví
se nepočítá ani s vánočními hudebními akcemi v kostelech, proběhnou pouze běžné bohoslužby.
Rovněž tradiční obecní ples se zastupitelé rozhodli zrušit, neboť se nedá předpokládat podstatná
změna podmínek pro pořádání kulturních akcí. Jak to bude s dalšími plesy plánovanými na únor,
budeme ještě informovat.

2. Informace úřadu městyse
Svoz komunálního odpadu v roce 2021
Firma Marius Pedersen, která v Machově zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznamuje všem
občanům, že pravidelný čtrnáctidenní svoz bude v roce 2021 v Machově, Nízké Srbské, Bělém
i v Machovské Lhotě organizován vždy ve čtvrtek, a to v každém lichém týdnu. První lednový
svoz se uskuteční ve čtvrtek 7. 1. 2021.
Svoz plastů a papíru bude v roce 2021 probíhat rovněž ve stejných termínech jako v letošním roce.

Poplatek za likvidaci odpadů 2021
Úřad městyse Machov oznamuje všem spoluobčanům, že místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává pro
rok 2021 ve výši 600,- Kč na poplatníka.
Poplatek je možno hradit v hotovosti na úřadu městyse hned od ledna 2021. Pro občany Bělého
opět připravujeme možnost uhradit poplatek přímo v Bělém u Grossů, termín bude upřesněn.

Poplatek je možné zaplatit i bezhotovostně převodem na účet č. 1183009319/0800. Variabilní symbol
je rozlišen dle částí obce Machov :
Nízká Srbská
11340 + čp.
Machov
21340 + čp.
Machovská Lhota 31340 + čp.
Bělý
41340 + čp.
Rovněž poplatek ze psa je možné uhradit bezhotovostně na stejný účet jako za likvidaci odpadů.
Variabilní symbol prosím uveďte opět dle částí obce:
Nízká Srbská
11341 + čp.
Machov
21341 + čp.
Machovská Lhota 31341 + čp.
Bělý
41341 + čp.

Uzavření úřadu městyse o svátcích
Úřad městyse Machov oznamuje všem občanům provozní dobu a uzavření úřadu o letošních
vánočních svátcích následovně:
úterý 22. 12. – zavřeno
středa 23. 12. – do 11 hod.
pondělí 28. 12. – do 16 hod.
úterý 29. 12. - zavřeno
středa 30. 12. – otevřeno do 11 hod.
čtvrtek 31. 12. zavřeno.
V roce 2021 bude úřad otevřen od pondělí 4. ledna.

Společenská kronika
V měsíci prosinci 2020 slaví významné životní jubileum naše spoluobčanka paní Milada
Jehličková z Bělého – dožívá se 80 let, Oslavenkyni přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let života.

Z evidence obyvatel
Dle dostupných údajů evidence úřadu městyse k 30. 11. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému
pobytu celkem 1.083 obyvatel. V průběhu listopadu se přihlásili do evidence 2 občané a 2 se odhlásili,
4 občané zemřeli a narodil se 1 občánek.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově bude
během svátků uzavřena pouze ve čtvrtek 31. prosince 2020. V tento den zastupuje v nutných případech
MUDr. Zemanová ve své ordinaci v Pražské ulici 1759 v Náchodě. V pondělí 21. 12. i 28. 12. 2020 je
ordinace v Machově v provozu.

Nová ordinační doba stomatologické ordinace v Machově
Pondělí 8,00 - 11:30 hod.
Středa 14,00 - 16:30 hod.
Čtvrtek 14,00 - 16:30 hod.
Pátek
8,00 - 11,00 hod.

MDDr. Houštěk

3. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 16. 12. 2020 se uskutečnilo 7. veřejné zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na programu
byly následující záležitosti:
- Rozpočtová opatření č. 7/2020 a č. 8/2020,
- kronika městyse Machov za 1. pololetí 2020,
- darovací smlouva pro Hospital Broumov z rozpočtu městyse pro rok 2020,
- darovací smlouva pro Hospic Anežky České Č. Kostelec z rozpočtu městyse pro rok 2021,

- změna splátkového kalendáře pro splácení úvěrů městyse České spořitelně pro rok 2021,
- změna podmínek nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor městyse po dobu zákazu
provozování služeb v důsledku nemoci Covid-19,
- návrh smlouvy s f. REMA Systém a.s. – zpětný odběr elektrozařízení,
- návrh Smlouvy o dílo s firmou Chocenský Nepolisy – Přírodní zahrada MŠ Machov,
- členství městyse Machov ve Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí,
- Zpráva o uplatňování Územního plánu městyse Machov v období 2017-2020,
- majetkové záležitosti a další.

4. Stomatologická pohotovost v závěru roku 2020 a v lednu 2021
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech a svátcích v závěru roku 2020 – vždy
v době od 9,00 do 11,00 hod.:
19. - 20. 12.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844
24. 12. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
25. 12. MUDr. Neoral ml., ZS Police n. M.
491 541 654, 602 333 427
26. 12. MDDr. Houštěk, ZS Machov
602 333 466
27. 12. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
30. - 31. 12.
MDDr. Houštěk, ordinace Machov čp. 119
602 333 466
1. 1.
MUDr. Blažek, ZS Police n. M.
491 543 844
2. 1.
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
603 479 132
3. 1.
MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov IV
775 717 666
9. - 10. 1.
MDDr.Houštěk, ZS Machov
602 333 466
16. - 17. 1.
MUDr. Neoral, ZS Police n. Met.
491 541 654, 602 333 452
23. - 24. 1.
MUDr. Ogriščenko, VEBA Broumov - Olivětín
491 502 425
30. - 31. 1.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381

5. Sdělení VaK a.s. Náchod – cena vodného pro rok 2021
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod projednalo dne 5. 11.
2020 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2021 a vyhlašuje od 1. 1. 2021 tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
s 10 % DPH
3
Vodné
38,14 Kč/m
41,95 Kč/m3
3
Stočné
38,97 Kč/m
42,87 Kč/m3
3
Vodné a stočné
77,11 Kč/m
84,82 Kč/m3
Proti roku 2020 dochází k navýšení ceny vodného o 3,42 Kč/m3. Cenová kalkulace
a zdůvodnění přijatých cenových změn jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Ing. Dušan Tér
Upozorňujeme, že pro majitele nemovitostí v Machově platí od firmy VaK pouze cena vodného –
stočné bude hrazeno Městysu Machov dle samostatného cenového výměru !!!!! (byl zveřejněn
v minulém vydání zpravodaje) Cena stočného v Machově od 1. 1. 2021 bude 30,92 Kč včetně 10%
DPH, tj. o 11,95 Kč/m3 méně než u společnosti VaK Náchod.

6. Provozní doba pobočky České pošty v Machově v období mezi
svátky a od 1. 1. 2021
Na základě sdělení České pošty zveřejňujeme provozní dobu pobočky pošty v Machově v období
mezi svátky a novou provozní dobu platnou od 1. 1. 2021:
poslední týden 2020
od 1. 1. 2021
Pondělí 28. 12. 8,00 – 10,00 hod
Pondělí 14,00 – 18,00 hod.
Úterý 29. 12.
8,00 - 10,00 hod.
Úterý
8,00 – 12,00 hod.
Středa 30. 12.
8,00 – 10,00 a 13,00 – 15,30 hod.
Středa
14,00 – 18,00 hod.
Čtvrtek 31. 12. 8,00 – 9,00 hod.
Čtvrtek
8,00 – 12,00 hod.
Pátek
8,00 – 12,00 hod.

7. Informace k zimní údržbě komunikací v Machově
Zima pomalu klepe na okno a první nadílku sněhu již máme za sebou. Byli jsme připraveni, takže úklid
sněhu proběhl bez větších problémů.
Na systému zimní údržby komunikací se oproti předchozím rokům nic nemění. Údržbu budeme provádět
převážně vlastními silami, pouze pro úklid sněhu v Bělém a případné kalamitní situace je uzavřena smlouva
s místním podnikatelem.
Městys Machov provádí pouze údržbu místních komunikací a jejich křížení s krajskou silnicí a parkovacích
ploch na území obce. Údržbu silnic III. třídy (od Bezděkova do Machovské Lhoty, od Mýta do Nízké Srbské a
od Police n. Met. do Bělého) zajišťuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s..
Zimní údržba místních komunikací probíhá dle schváleného plánu. Nařízením č. 1/2007 městyse Machov
jsou vymezeny úseky komunikací na území městyse, na kterých se provádí a stanoví rozsah, způsob a lhůty pro
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a dále také vymezeny komunikace, na kterých se zimní
údržba neprovádí vůbec. Dle tohoto nařízení jsou místní komunikace rozděleny do 4 tříd (I. - III. třída jsou cesty
pro motoristy, IV. třída jsou chodníky) a pro účely zimní údržby k zajištění sjízdnosti jsou dále rozděleny podle
dopravního významu na komunikace 1. – 3. pořadí důležitosti. (mezi komunikace 1. pořadí důležitosti je
zařazena pouze silnice z Machova do Bělého, ve 2. pořadí jsou všechny ostatní komunikace, ve 3. odstavné
plochy, parkoviště).
Na komunikacích I. – III. třídy se závady ve sjízdnosti odstraňují pluhováním a posypem inertním
materiálem. Odstraněný sníh zůstává shrnutý na krajnicích komunikací, na křižovatkách je odstraňován mimo
komunikaci. Vjezdy a průchody k soukromým nemovitostem se neudržují.
Posyp je prováděn pouze ve vymezených úsecích tam, kde to vyžaduje dopravně technický stav (křižovatky,
velká stoupání, ostré oblouky …). Lhůty pro zmírnění závad jsou stanoveny takto:
a) komunikace 1. pořadí důležitosti – do 4 hodin od zjištění, že napadlo 3 cm sněhu;
b) komunikace 2. pořadí důležitosti – do 12 hodin …;
c) komunikace 3. pořadí důležitosti – do 24 hodin.
Všechny komunikace kromě parkovišť by tedy měly být vypluhovány do 12 hodin od doby, kdy napadly
3 cm sněhu. Je zřejmé, že všude nelze zajistit vypluhování ihned, vždyť komunikací je zhruba 15 km. Proto
jsou stanoveny výše uvedené lhůty. V první řadě musíme zajistit údržbu místní komunikace do Bělého, první
autobus zde projíždí krátce po páté hodině ranní, takže do té doby musí být „Kopečka“ vypluhována a posypána.
Poté je pokračováno na ostatních komunikacích vč. chodníků. Parkoviště a odstavné plochy jsou udržovány až
v posledním pořadí. Pokud chumelí trvale, je to náročnější a pracovníci údržby se v podstatě nezastaví.
Jelikož zimní údržba většinou probíhá za snížené viditelnosti (za tmy, v průběhu sněžení), žádáme Vás majitele automobilů, abyste je nenechávali stát na úzkých obecních komunikacích, ale umístili je na své
pozemky, popřípadě na parkovací plochy. Předejdete tak tomu, že vaše vozidlo bude zavaleno, eventuálně i
poškozeno odhrnovaným sněhem. Rovněž tak žádáme, abyste sníh shrnutý z obecních komunikací před Vašimi
vjezdy a vchody neházeli zpátky na vyčištěnou a posypanou komunikaci, ale vždy mimo ní. Víme, že když
napadne hodně sněhu, je to kolikrát problém, ale my sníh z cesty odstranit musíme. Není v našich silách
(časových ani finančních), abychom ho ještě před každým vjezdem odstraňovali. Děkujeme za pochopení a také
děkujeme všem, kdo přiloží ruku k dílu a pomohou část „obecního“ sněhu uklidit.
Zima je někdy nevyzpytatelná, jednou suchý sníh a závěje, podruhé mokrý sníh s deštěm, potřetí ledovka.
Nejsme ani schopni se plně připravit na všechny eventuality, byť sledujeme předpovědi, vstáváme v noci
a kontrolujeme stav. Mnohdy zase ani několikanásobný posyp do vrstvy mokrého uježděného sněhu nebo
na ledový povrch není nic platný. Buďte proto i Vy připraveni. V případě, že nemůžete cestu odložit, musíte se
na ni řádně vybavit – zimní pneumatiky, případně i řetězy, pořádná zimní obuv, či „nesmeky“ by měly být
standartní zimní výbavou řidiče a chodce.
Případné požadavky nebo stížnosti na úklid sněhu směřujte vždy co nejdříve na úřad městyse a pokud
možno uveďte i kontakt na Vás pro případnou zpětnou vazbu. Jsme v kontaktu i s dispečery Údržby silnic
Královéhradeckého kraje, kteří zajišťují průjezdnost silnice v Machově a případné Vaše požadavky a stížnosti
na stav silnice ihned tlumočíme, nezřídka, pokud je to možné, pomůžeme i vlastní technikou.
Přejeme Vám, a něco se pro to budeme snažit také udělat, abyste nemuseli v zimním období řešit žádné
problémy s poškozenými plechy Vašich automobilů nebo polámané končetiny a těšíme se s Vámi na příznivější
období roku.
Za spolupracovníky údržby městyse Ing. M. Kryl
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8. Tříkrálová sbírka 2021
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9. Informace z naší školičky
Vážení rodiče, přátelé,
předvánoční a vánoční čas je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím roku. Máme možnost se zastavit,
ohlédnout a zhodnotit to, co se za celý rok událo, ale zároveň se můžeme zamyslet nad plány roku
dalšího. Společně jsme se ve vzdělávání naučili používat nové formy výuky, zdokonalili jsme svou
počítačovou gramotnost, scházeli jsme se online při vzájemné komunikaci. Myslím si, a snad se mnou
budete někteří souhlasit, že všechno zlé je k něčemu dobré. Daleko více si v posledních dnech vážíme
věcí, které jsme dříve brali jako samozřejmost. Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a pomoc
v tomto nelehkém období.
Do nového roku 2021 Vám přejeme vše dobré a mnoho zdraví a úspěchů nejen v osobním životě.
Dívejte se na svět kolem sebe s optimismem a radostí.

Ing. Bc. Hana Lelková, ředitelka ZŠ a MŠ

10. Rozsvěcení vánočního stromku v Machovské Lhotě
Jako každý rok, jsme i letos připravovali slavnostní rozsvěcení
vánočního stromku v Machovské Lhotě u hasičské zbrojnice. Krásnou
jedličku nám poskytli manželé Šturmovi, kterým za tuto pomoc velmi
děkujeme. Bohužel vzhledem k současné situaci nebylo možné přivítat
advent tak, jak jsme byli vždy zvyklí, a proto při rozsvěcení vánočního
stromku letos nezazněly ani koledy od dětí ze Základní školy Machov, ani
jsme pro vás nemohli připravit obvyklý svařáček, medovinku a koblížek.
Přesto jsme rádi, že jsme mohli vánoční stromek rozsvítit pro radost všech,
letos vylepšený o novou hvězdu. Děkujeme tímto všem, kteří přišli
pomoci. Zároveň věříme, že příští rok se zase všichni sejdeme a zažijeme
kouzlo adventního večera tak, jak jsme si přáli už letos.
Přejeme vám proto klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí a optimismu.
Za SDH Machovská Lhota
Hana Palkovská

11. Informace z knihovny
Vážení čtenáři, informuji Vás, že knihovna bude ve dnech 24. 12. a 31. 12. 2020 uzavřená.

12. Výjimečná sezona v Kladském pomezí
Letošní turistická sezona i celý rok 2020 byl pro organizaci destinačního managementu výjimečný hned
v několika směrech. Pojďme si společně připomenout, co vše se událo v Kladském pomezí.
Největší novinkou letošního roku se stal turistický produkt Božena 200, který vznikl u příležitosti 200.
výročí od narození nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Díky finanční podpoře Královéhradeckého
kraje a měst Česká Skalice a Červený Kostelec vznikla nová tiskovina, webové stránky, byla realizována on-line
reklama a kampaň v prostorách Českých drah. Natočen byl také jeden díl pořadu Výleťák po stopách Boženy
Němcové. Zájem o spisovatelku do našeho regionu přivedl i francouzského novináře Cyrila Guineta, jehož
článek vyjde v prosincovém vydání časopisu GEO. V září byla Boženě Němcové věnována jedna z reportáží
pořadu Toulavá kamera. Moc nás těší, že i díky naší rozsáhlé propagaci stoupla návštěvnost turistických cílů
oproti roku 2019 o více než 20 %.
Díky projektu Čapek se nám letos podařilo navázat spolupráci se zahraničním zastoupením České republiky
v Japonsku, kde se Karel Čapek těší velké oblibě. Hned na začátku roku byla realizována pracovní cesta po jeho
stopách v Kladském pomezí a během prvního pololetí vznikl ve spolupráci s Královéhradeckým krajem k tomuto
tématu tištěný materiál v japonštině s tipy na výlety v našem kraji. Díky spolupráci s agenturou CzechTourism,
Kladské pomezí v letošním roce získalo mediální prostor v pořadu Snídaně s Novou a v ranním vysílání
Frekvence 1 v podobě soutěží o regionální produkty, pobyty na farmě Wenet a v kempu Brodský.
Naše přípravy na letní sezónu byly citelně ovlivněny jarní epidemií koronaviru. Nastalé situaci jsme se
snažili přizpůsobit a efektivně využít všech našich možností k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Pro naše
partnery jsme vytvořili zcela nové možnosti propagace. Snížili jsme cenu za inzerci v letním vydání turistických
novin a pro každého inzerenta byl vytvořen sponzorovaný příspěvek na našem Facebooku. Dále jsme mimořádně
vyčlenili 30 % členských příspěvků na cílenou individuální on-line propagaci prostřednictvím našeho webu.
Cílem byla podpora podnikatelů a provozovatelů, kteří na jaře museli uzavřít své provozovny. Tato kampaň se
výrazně projevila v navýšení návštěvnosti webu a předčila veškerá naše očekávání.
Epidemie zasáhla také do příprav třetího ročníku česko-polského projektu Festival zážitků. Z důvodu
uzavření hranic bylo těsně před spuštěním reklamní kampaně rozhodnuto o jeho přesunutí na léto 2021.
Cestovatelská hra pro rodiny s dětmi Toulavý baťoh se uskutečnila bez omezení. Pouze došlo k jejímu
prodloužení na dva roky, proto ke slosování o hlavní ceny dojde až na podzim 2021. V letošním roce se do
soutěže zapojilo o 7 % soutěžících více než vloni.

Důležitým momentem letošního roku bylo zahájení přípravy nové marketingové strategie pro destinaci
Kladské pomezí ve spolupráci s Norou Dolanskou, jež má bohaté zkušenosti napříč službami cestovního ruchu u
nás i v zahraničí. Dokument je projednáván a k jeho schválení by mělo dojít v prvním pololetí příštího roku.
V rámci přípravy strategie jsme realizovali také průzkum mezi ubytovateli a provozovateli turistických
atraktivit, z nějž vyplynulo, že většina dotazovaných považuje výsledky letošní sezony za stejné či dokonce lepší
než v roce předchozím. Více než 80 % věří, že další sezonu zvládnou, ale s výrazným omezením svých příjmů.
Dle dostupných měřitelných ukazatelů efektivity našich aktivit, se nám potvrdilo, že investice do marketingu
cestovního ruchu je právě v této době nejen účinná, ale ještě více potřebná než kdykoliv předtím.
Velmi si vážíme důvěry a podpory našich členů, bez nichž bychom nemohli existovat, a zároveň jsou pro
nás velkým závazkem. Pevně věříme, že se nám společně podaří cestovní ruch podpořit natolik, aby pomohl
vytvořit nové příležitosti pro náš region.
Markéta Venclová, Kladské pomezí o.p.s.

13. Pomáháme obětem trestných činů
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