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UŽ JSTE NAVŠTÍVILI NOVÉ REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
V ČESKÉ SKALICI? TAK PŘIJĎTE…
Regionální informační centrum (RIC) provozuje občanské
sdruţení Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS). Toto zařízení splňuje
poţadavky agentury Czech Tourism a patří mezi certifikovaná informační
centra. Celoročně je v něm poskytována široká škála sluţeb určená nejen
pro turisty, kteří přijeli do České Skalice, ale i pro místní obyvatele.
RIC také nabízí informace o šestnácti okolních obcích na území Místní
akční skupiny Mezi Úpou a Metují (Brzice, Červená Hora, Dolany,
Hořičky, Chvalkovice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí,
Provodov – Šonov, Říkov, Slatina nad Úpou, Studnice, Velký Třebešov,
Vestec, Vysokov a Ţernov). V prosinci 2009 zaznamenalo RIC velkou
změnu. Přestěhovalo se do nově opravených prostor na hlavní třídě T. G.
Masaryka v České Skalici, do objektu, který patří městu. Samotná
rekonstrukce a modernizace RIC proběhla v rámci projektu „Modernizace
a spolupráce infocenter rozvíjí cestovní ruch“, který realizovalo město
Česká Skalice s partnerským polským městem Polanica-Zdrój.
V přední části bezbariérového prostoru RIC naleznete širokou
nabídku propagačních materiálů, suvenýrů a místních produktů. Nechybí
ani prodejní mini-galerie. Cestovní agentura, v rámci RIC, nabízí zájezdy
osvědčených 27 cestovních kanceláří. Zájemci mohou vyuţít i předprodej
vstupenek na kulturní a sportovní akce v síti Ticket Art, Ticket Portal,
Ticket Stream a Vstupenky.cz. Od června 2010 jsou novinkou vstupenky
po celé Evropě v prodejní síti Eventim. Turistům je k dispozici nabídka
map a průvodců z celého území Kladského pomezí, zakoupit si zde
můţete pohlednice, sběratelské suvenýry a dárky pro radost. Nabídka je
doplněna o tipy na výlety pro pěší i cyklisty a aktuální seznam kulturních
a sportovních akcí v regionu. Zdarma jsou poskytovány informace o
autobusových a vlakových spojích.
Několikrát do roka jsou obměňovány tematické panelové

výstavy, zaměřené např. na zdejší ţivotní prostředí, cestovní ruch, rozvoj
města, činnosti českoskalických neziskových organizací apod. V zadní
části RIC se nachází Ekoporadna se specializovanou knihovnou a internet
pro veřejnost. Zákazníkům jsou v RIC k dispozici sluţby – černobílý a
barevný tisk, kopírování, faxování a laminování dokumentů.
Přijďte se podívat do reprezentativní „výkladní skříně“ města
Česká Skalice, věříme, ţe budete mile překvapeni a spokojeni s úrovní
poskytovaných sluţeb.

ZAJÍMAVÉ AKCE POŘÁDANÉ V REGIONU
ČERVENEC – ZÁŘÍ 2010
Sobota 17. 7. /od 9:00/ Před Barunčinou školou
v České Skalici.
Kramaření – tradiční jarmark s doprovodným
kulturním programem.
Sobota 17. 7. /od 20:00/ Přírodní parket ve
Slatině nad Úpou.
Taneční zábava na parketě – pořádá Místní
sbor dobrovolných hasičů.
Sobota 24. 7. /od 16:00/ Přírodní areál u
zahrádkářů v České Skalici.
SKAlice fest – 1. Ročník SKA festu.
Pátek 30. 7. - sobota 7. 8. / Hronov.
Jiráskův Hronov -festival amatérského divadla
Nesoutěţní přehlídka otevřená všem ţánrům.
Sobota 31. 7. /od 15:00/ Domov Sv. Josefa
v Ţírči.
Musica per Gaudium na Svatoanenských
slavnostech - benefiční akce na podporu
místního zařízení.
Sobota 7. 8. / Autocamping Brodský u
Červeného Kostelce.
Vodnické slavnosti na Brodském - největší
sraz vodníků, vodní soutěţe, hry a zábava pro
děti i dospělé.
Sobota 7. 8. /od 13:00/ Areál zámeckého parku
v Ratibořicích.
Automobiloví veteráni a BIG BAND Dvorský
Setkání majitelů historických motorových
vozidel doplněné swingovým koncertem.

ZAUJALO NÁS

Sobota 7. 8. - neděle 8. 8. / na Masarykově
a Karlově náměstí v Náchodě.
Vavřinecká pouť a náchodský jarmark
Vavřinecká mše, pouťové atrakce, stánkový
prodej, kulturní programy.
Pátek 13. 8. a sobota 14. 8. /od 19:00 – 22:00/
Zámek Ratibořice
Noční prohlídky na zámku v Ratibořicích
Veselý i váţný pohled do ţivota ratibořického
panstva na konci 18. století.
Středa 18. 8. - neděle 22. 8. / Přírodní areál u
Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci
Mezinárodní folklórní festival.
V pěti programových dnech se v 15
samostatných programových blocích představí
soubory z celého světa.
Čtvrtek 26. 8. - neděle 29. 8. / Kuks.
Theatrum Kuks - Festival barokního divadla,
opery a hudby bude probíhat v celém areálu
bývalých lázní v Kuksu.
Sobota 4. 9. /od 13:00/ Sokolovna na Ţernově
(prezence a start)
Ţernovský bajk - závody horských kol
Cross country MTB.
Pátek 10. 9. - neděle 12. 9. / Areál
českoskalických muzeí
Jiřinkové slavnosti - tradiční výstava jiřin
s bohatým doprovodným programem.

VENKOV
OČIMA
NEJMLADŠÍ
GENERACE
Vítězný pohled na vesnici od Davida
Mráze (6.B) ze ZŠ v Nepomuku je obrazem
venkova očima školáků. Tuto soutěţ s názvem
„Česká vesnice očima dětí“ letos poprvé
pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekt
je součástí celostátní soutěţe Vesnice roku v
Programu obnovy venkova. Jeho smyslem je
posílení vnímání atraktivity venkovského
prostoru.
MISS VENKOVA 2010 – 1. ročník
17. – 21. 08. 2010 Hora Svaté Kateřiny
V této soutěţi nejde pouze o krásu,
ale především o vztah k místní přírodě, ke
zvířatům a k činnostem spojeným se
zemědělstvím.
Soutěž je určena dívkám a ženám, které
se nebojí pracovat, mají rády přírodu, nebojí se
veder ani zimy a umí se radovat i smutnit.
Disciplíny: jízda na koni (traktorem),
dojení koz, rozdělání ohně v krbu, vaření a pečení,
okopávání zeleniny, sekání se srpem nebo kosou…
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SE ZELENOU ÚSPORÁM VÁM PORADÍ V EKOPORADNĚ
Ekologická poradna sídlí v prostorách Regionálního
informačního centra v České Skalici a nabízí své sluţby široké veřejnosti.
Nově rozšířila poradenství o dotační program Zelená úsporám, který je v
současnosti velmi aktuálním a diskutovaným tématem. „Program,
zaměřený na úspory energie na vytápění, vyuţívání obnovitelných
zdrojů a výstavbu pasivních domů, spoustu lidí v regionu oslovil. Často
ale neví, na co se dotace vztahují, jaké jsou podmínky, ani jak správně
postupovat při podávání ţádosti“, podotýká Helena Hamanová, která
v ekoporadně tyto dotazy vyřizuje.
V rámci projektu Zelená úsporám je moţné poţádat o výměnu
neekologického zdroje vytápění tuhými palivy za kotel na biomasu či
tepelné čerpadlo. Podporováno je zateplování domů nebo instalace
solárně-termických kolektorů.
V ekologické poradně Vám podají informace, jak postupovat,
jaké přílohy a náleţitosti je třeba obstarat. K dispozici jsou zde formuláře
pro psaní ţádostí, broţury s informacemi, kontakty na autorizované
inţenýry, techniky a dodavatele, působící v regionu. Aktivita probíhá v
rámci projektu ,,Poradenství a informovanost k dotačnímu programu
Zelená úsporám míří do venkovského regionu,“ podpořeného prostředky
ze SFŢP a MŢP. Své dotazy nejen k Zelené úsporám můţete vyřídit
osobně v ekoporadně, (pondělí a středa od 9:00 do 17:00 hodin), dále pak

prostřednictvím
e-mailového
kontaktu
na
adrese:
ekoporadna@centrumrozvoje.eu nebo na tel. čísle 491 426 600.
Pracovnice ekoporadny také pořádají ekologické výukové
programy pro mateřské, základní a střední školy. Více informací o
nabízených programech a dalších činnostech naleznete na webových
stránkách Centra rozvoje Česká Skalice – www.centrumrozvoje.eu.
V prostorách ekoporadny můţete zdarma navštívit a vyuţít
specializovanou knihovnu nabízející kniţní tituly, které souvisí
s venkovem, šetrným cestovním ruchem, ochranou ţivotního prostředí,
rozvojem neziskových organizací aj. Informační bod s otočným stojanem,
tzv. ,,Ekokoutek“, nabízí řadu zajímavých tištěných materiálů,
vztahujících se k ekologii. Nenaleznete ho pouze v ekoporadně v České
Skalici, ale i na dalších místech v okolí - nejčastěji v prostorách obecních
a městských úřadů. Konkrétně v těchto obcích: Velký Třebešov, Slatina
nad Úpou, Bohuslavice, Červený Kostelec, Studnice, Velká Jesenice,
Chvalkovice, Provodov – Šonov. V ekoporadně jsou umístěny sběrné
nádoby na vyřazená elektrozařízení a pouţité baterie.

„INVAZE“ PODÉL ŘEKY ÚPY
Problém s invazními druhy je celosvětový. Nevyjímá ani náš
kraj. Na tento plošný úkol však nestačí jen jednotlivé dobrovolnické
organizace.
Centrum rozvoje Česká Skalice realizovalo dvouletý projekt
„Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí (BÚ)“,
který byl ukončen v červnu tohoto roku. Byl zaměřen především na
ochranu ţivotního prostředí a šíření osvěty. Jednou z mnoha částí tohoto
projektu, byla i realizace přímé ochrany přírody v Babiččině údolí.
Jednalo se o mapování invazních rostlin, křídlatky a netýkavky, v
zátopových oblastech řeky Úpy. Délka celkové trasy, kterou se v rámci
projektu podařilo zmapovat je 25 km (od Slatinského mostu proti proudu
řeky Úpy, aţ k mostu u stadionu v Trutnově). Ke spolupráci na této
aktivitě se připojili i místní neziskové organizace působící v ochraně
přírody (Společnost pro záchranu Babiččina údolí, A-Rocha Česká
Skalice, Junák z Červeného Kostelce a Academie Mercurii z Náchoda).
Všechny poznatky z mapování invazních rostlin v podobě vypracovaných
podkladů (mapy a tabulky shrnujících data), bychom rádi ve spolupráci

s partnery pouţili k dalším aktivitám v této oblasti. Jedná se především o
ujasnění kompetencí s majiteli pozemků v dané lokalitě a následnou
likvidaci invazních druhů přímo v terénu. Naše podklady i zkušenosti
z terénu jsou Vám plně k dispozici, neváhejte nás v případě potřeby
kontaktovat. Věříme, ţe společně dokáţeme naše poznatky vyuţít k
účinné likvidaci invazních rostlin v zátopových oblastech řeky Úpy.
Invazní (neboli vetřelecké) organismy jsou na daném území
nepůvodní druhy rostlin a živočichů, ať už neúmyslně zavlečené, či
záměrně dovezené lidmi. Invazní druhy, které nemají na stanovišti své
přirozené nepřátele, se agresivně šíří na úkor druhů místních, čímž mění
charakter lokality. Do skupiny patří i známý postrach zahrádek „slimák“ (plzák španělský), jehož negativní vliv je velmi silný.
Nepodceňujme toto riziko.
Na adrese www.jarojaromer.cz/invaze naleznete informační
servis, zaměřující se na konkrétní potřeby v praxi a zjistíte, co může
podniknout každý z nás ve svém okolí.

„STUDIE ROZVOJE ŠETRNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU V BABIČČINĚ
ÚDOLÍ“ JE JIŽ DOKONČENA
Centrum rozvoje Česká Skalice zpracovalo v rámci projektu
Blokového grantu rozsáhlou Studii rozvoje šetrného cestovního ruchu
v Babiččině údolí. Slavnostní předání studie pěti významným
organizacím, působícím v dané lokalitě, proběhlo 8. června 2010 v České
Skalici. Na předání byli pozváni kromě všech partnerů projektu také
zástupci medií. Rozhodujícím faktorem úspěchu předkládané studie jsou
lidé (zástupci samospráv, státní správy, odborných organizací,
podnikatelů i neziskových organizací), kteří přijmou navrženou studii jako
základ pro dlouhodobou koncepci rozvoje území Babiččina údolí. Při
plánování a realizaci aktivit se budou o tuto studii opírat, snažit se její
myšlenky uskutečňovat a stanou se jejími uživateli. Možnost a rozsah její
realizace také významně ovlivní konkrétní součinnost všech relevantních
subjektů. Studii převzali hlavní partneři projektu: za město Česká Skalice
místostarosta Ing. Josef Daňsa, za Správu státního zámku Ratibořice Ivan

Češka, za Národní
památkový ústav (ÚOP
Josefov) Ing. Jiřina
Jelínková, za Správu
CHKO
Broumovsko
Mgr. Petr Köppl a za
Místní akční skupinu
Mezi Úpou a Metují
Zdena
Hovorková.
Všichni
partneři
připojili svá poděkování a vyjádřili odhodlání v rámci svých moţností
předané návrhy „Studie“ postupně v praxi naplňovat. Velice ocenili
zapojení veřejnosti do jednotlivých činností projektu a aktivizaci místní
občanské společnosti při vzniku této studie.

Zpracovalo: Centrum rozvoje Česká Skalice, červenec 2010
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