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„Nové příležitosti regionálního cestovního ruchu" – téma konference 18. ledna 2011 Broumov

Dle zpráv v tisku i elektronickém zpravodajství našeho regionu se uskutečnila ve zmíněných
dnech konference na téma, které nebývá v našem kraji zvykem projednávat. Do jisté míry je to
téma kontroverzní a nepanuje na něj jednotný názor, ani se netěší jednotné podpoře. I to je
důvod, proč se cítím odpovědný se na dané téma, s časovým odstupem, vyjádřit, jak vnímám
tento problém osobně, ze svého pohledu.

Nemíním se vracet k průběhu, opakovat napsané nemá smysl. Vrátím se ke svému pohledu na
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věc. Společnost pro destinační management Broumovska tvoří tým lidí, kteří pochopili možný
směr vývoje v našem regionu z jiného pohledu, než jaký je v mnohých z nás zafixovaný. Otáčí
vnímání nevýhod, na které si mnohý z nás, podnikatelů a mnohdy i politiků stěžuje, ve výhody,
či atraktivní lákadlo. Odlehlost regionu, perspektivy obyvatel, omezení podnikání i z pohledu
chráněné krajinné oblasti je jistě velký handicap, který se odráží nejen na zaměstnanosti,
spokojenosti a dalších aspektech. Na druhou stranu prezentovat a vytěžit z negativ pozitiva,
tedy ideální zdravé prostředí, vhodné k ubytování, kultuře, relaxaci, sportu a adrenalinovým
zážitkům v regionu CHKO Broumovsko, je pojem, který při správném nasměrování může
přinést výsledky. Pro koho? Pro toho, kdo příležitost správně uchopí a využije nabídky a
možností, které se nabídnou, byť to budou sezonní záležitosti. Peníze se přes Pasa samy
nekutálí a to, co přinesou firmy, podnikatelé nebo státní správa, může být navýšeno o to, co
přinese turistický ruch. A to, že se již dnes bojuje o každého turistu a délku jeho pobytu ve
všech okolních lokalitách, je jisté...

Milan Kotrnec starosta Broumova
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