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Tisková zpráva
Krátce a aktuálně z krkonošských infocenter
Pravidelné konzultace pracovníků krkonošských informačních center pokračují.
Vybrali jsme pro vás…
Aktuální personální obsazení
Ředitelku RTIC Krkonoše, Bc. Kláru Hančovou, zastupuje po dobu mateřské a rodičovské
dovolené p. Karla Svatá, DiS. RTIC Krkonoše dále přijalo novou kolegyni Alenu Mrkvovou.
Svazek Krkonoše přibral do svého týmu kolegyni Bc. Alenu Jahodovou, která po dobu
mateřské a rodičovské dovolené zastupuje Bc. Alenu Cejnarovou.
Krkonošské cyklobusy
Letošní letní sezonu zahájí první jízdou v sobotu 2. 6. 2018. V té souvislosti Krkonoše –
svazek měst a obcí připravuje tradiční výjezdní zahajovací cyklojízdu. O trase a časech budete
včas informováni.
Změna jízdního řádu Krkonošského cyklobusu
Z důvodu budování kanalizace a následné opravy vozovky, bude uzavřena komunikace v
termínu od 1. 4. – 31. 10. 2018 na trase Dolní Štěpanice – Horní Štěpanice. Objízdná trasa
povede přes Vrchlabí, Kněžice, Benecko. Z Harrachova bude autobus vyjíždět o cca 20 minut
později.
Aktuální uzavírky silnic
Dělnická ul. Vrchlabí – Podhůří od 3. 4. 2018 objížďka přes Dolní Brannou; uzavření a
rekonstrukce nám. Míru květen, červen, do srpna budou probíhat práce na náměstí již bez
omezení provozu.
Uzavírka mostu Mladé Buky od 3. 4. do 30. 11. 2018 – objízdná trasa Černý důl – Čistá,
bude probíhat výstavba nové kanalizace 1. 4. – 31. 10. 2018. Je třeba počítat se zdržením,
provoz budou řídit semafory.
Arnultovice – 1. 4. – 30. 10. 2018, stavba kanalizace – provoz bude řízen semafory.
Rudník – Hertvíkovice 12. 3. – 31. 5.2 018 – práce na dokončení rekonstrukce, průjezd
zřejmě na semafory.
Jilemnice - 12. 4. - 14. 9. 2018, z důvodu rekonstrukce silnice II/293 bude úplně uzavřeno
ulice Čsl. legií v úseku od kruhového objezdu "U Atesa" až po křižovatku s ulicí Branská.
Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena ulicí Roztocká a K Vejrychovsku.
Informace na: www.dopravniinfo.cz
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Členské fórum ATIC ČR
Celorepublikové setkání pracovníků turistických informačních center proběhne ve dnech 19. 20. 4. 2018 v Hranicích na Moravě.
Doporučená školení a konference
11. 4. 2018 Liberec školení - Metodika pro neziskové organizace, 13. 4. Lysá nad Labem
ATIC – Školení o GDPR – ochrana osobních údajů, náběh platnosti od 25. 5. 2018,
26. 4. Brno, konference na téma městské turistiky – Travelevolution od TravelBakers.
3. 5. Vrchlabí, KCEV Krtek – školení „Odlište se v cestovním ruchu“, 17. 5. Žacléř/důl Jana
Šverma – konference – „Potenciál hornických památek v příhraničí pro rozvoj turistiky“
Krkonošská infocentra - krátce
Jilemnice - chystají nový letáček o Jilemnici k 100. výročí vzniku ČSR, nově bude otevřen
sportovní areál Hraběnka. Zpracovávají výlety pro rodiny s dětmi a připravují akce: Pivní
slavnosti, Krakonošovy podvečery, Májový jarmark.
Malá Úpa - připravují novou trhací mapu.
Harrachov – od 14. 4. 2018 bude na trase Praha – Harrachov projíždět nový vlakový spoj.
Proběhlo setkání pracovníků Správy KRNAP s novináři. Důvodem je příprava plochy na
harrachovskou modřínovou stovku. Připravují kalendář letních akcí. Tradiční „Příjezd
Krakonoše“ se uchází o zapsání do nehmotných památek UNESCO.
Černý Důl – připravují Pálení čarodějnic, Fotbalovou zábavu, Dětský maškarní ples a v
měsíci květnu – Den Městyse.
Lánov - plánují vydat knihu o Lánově ve spolupráci s trutnovským archivem. Do budoucna
chystají opravu památek.
Špindlerův Mlýn - k 100. výročí vzniku ČSR plánují po městě rozvěsit fotografie starého
Špindlerova Mlýn. Koncem května proběhne „Otevírání léta“, v červnu „Špindlerovská pouť“
(letos pouze jeden den v sobotu; v červenci „Mlynářovy toulky“.
Rokytnice nad Jizerou – je zpracována nová questing stezka. Proběhne 45. ročník setkání
Rokytnic. Radniční věž pop rekonstrukci bude od začátku léta otevřená pro veřejnost.
Vysoké nad Jizerou - ve dnech 13. – 14. 7. 2018 proběhnou oslavy 100. výročí Karla
Kramáře. Vydány budou nové mapky, které budou zahrnovat (okruhy, šachty, tratě, a blízké
okolí). V místním muzeu probíhá hasičská výstava, kterou vystřídá výstava lékárenská.
Připravují akce: Pouť, čarodějnice, kuličkování, Ukliďme Česko.
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RTIC Vrchlabí a Svazek Krkonoše – ve spolupráci se Správou KRNAP vzniká
socioekonomická studie, díky které vznikne „profil návštěvníka Krkonoš“ jak pro letní a
zimní sezonu, tak i mezisezony. Chystá otevření nové stezky ve městě – za historií a
architekturou po místním hřbitově ve spolupráci se Škoda auto, a.s. a Město Vrchlabí.
Zdravotnický kurz
Regionální turistické informační centrum Krkonoše ve spolupráci s pracovníky nemocnice ve
Vrchlabí připravili pro pracovníky krkonošských infocenter kurz první pomoci. Tiskovou
zprávu si můžete přečíst na: https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/pracovnicikrkonosskych-infocenter-prosli-kurzem-prvni-pomoci-20180328.htm
Další setkání pracovníků krkonošských infocenter je plánováno na duben 2018.

Z podkladů Aleny Mrkvové a Karly Svaté zpracovala: D. Palátková, duben 2018.
Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše, RTIC Krkonoše a ze
života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

