VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

„Krásu a štěstí nemusíme nikdy hledat daleko. Najdeme je na každém kroku
a můžeme si jich nabrat tolik, jak vnímavé máme oči a jak hluboké máme srdce.”
O. F. Babler

OBSAH
4 ÚVODNÍ SLOVO
7 I. VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH
Provoz vzdělávacího střediska | Rekonstrukce a obnova Vily Čerych
Regulace topného systému | Cena Ladislava Čerycha — VII. ročník
Benefice pro zahradu Vily Čerych — obnova rozária | X. ročník Slavnosti stromů aneb
Vzpomínáme na Ladislava Čerycha | Filmové kluby | Bleší trh a dobročinný šatník
Přednáška dobrodružství experimentální archeologie | Stanislav Zindulka — křest knihy
Klub dobrovolníků a firemní dobrovolnictví (sociální odpovědnost firem)
14 II. PROGRAMY A PROJEKTY
Zajištění a realizace ekologických výukových programů pro školy na území Královéhr. kraje
Projekt Ekologické výukové programy | Projekt Zážitková zahrada — etapa roku 2012
Projekt Kdo žije v Zážitkové zahradě Vily Čerych | Projekt S břidlicovým plynem či bez něj?
Břidlicový plyn a uran — hrozby pro náš region? | Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti
Poradenství pro širokou veřejnost | Projekt Slavnostním krokem kulturním rokem
Projekt Měníme věci kolem nás | Projekt Nebojíme se veřejných zakázek
Historické zahrady a parky, plánování rozvoje a údržba
22 III. AGENTURA ROZVOJE
Projektové poradenství a administrace veřejných zakázek
23 IV. REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Činnost Regionálního informačního centra
26 V. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH, SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI NNO
26 VI.ČLENOVÉ A ZAMĚSTNANCI CRČS
29 VII. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
30 VIII. PODĚKOVÁNÍ

3

ÚVODNÍ SLOVO
Devátý rok působení našeho občanského sdružení byl pro jeho členy
i zaměstnance rokem mnoha radostí, pracovního úsilí, nových setkání, příležitostí, ale zároveň i rokem smutku.
Na počátku ledna se nám podařilo vydat očekávanou publikaci s názvem
„Neobyčejný příběh Vily Čerych — Odcházení a návraty“. Elegantní kniha
s bohatým fotografickým materiálem přibližuje čtenářům architektonický
skvost — Vilu Čerych, jež touto formou vydala svá tajemství. Kniha vypráví o osudu rodinné vily, která za téměř 90 let svého života zažila mnoho
změn, poutavých lidských příběhů, odcházení i návratů. Zachycena je i jedinečná událost z roku 2010, kdy se v zahradě vily natáčel film Odcházení
režiséra Václava Havla. Slavnostní křest knihy proběhl 18. května za přítomnosti vzácných hostů a především hlavního aktéra vzpomínek, zachycených v knize, pana Ladislava Čerycha. Události kolem vydání
a křtu knihy byly nejvýznamnější a velmi potěšující aktivitou prvního pololetí roku 2012.
Po celý rok jsme se i nadále snažili přispívat svými projekty a programy k rozvoji našeho regionu, aktivizovat občanskou společnost, včetně Klubu dobrovolníků, rozvíjet přeshraniční spolupráci a podporovat
svými aktivitami místní vzdělanost a kulturu. Svoji činnost jsme rovněž zaměřili na získávání finančních
i materiálních prostředků na obnovu historického objektu Vily Čerych a její zahrady. Ke konci roku se
podařilo dokončit další velkolepý projekt, což bylo restaurování zbytku původních maleb v objektu, především stropu ve velké seminární místnosti. Malba je s největší pravděpodobností dílem Františka Kysely, který s rodinou Bartoňů spolupracoval. Po odstranění dvou centrálních světel, která byla do původní
jídelny nevhodně umístěna po roce 1948, jsme se vrátili k původnímu osvětlení rozmístěnému po celém
obvodu stropu. Byl to šťastný návrat. Světlo se odráží v dřevěném obložení stěn, jako když hvězdy rozzáří noční oblohu. Místnost získala noblesní atmosféru.
V roce 2012 však nebyly jen dny radostné. Tento rok se pro nás stal i rokem smutku. Dne 9. srpna zemřel v Praze ve svých nedožitých 87 letech Dr. Ladislav Čerych. Jeho odchodem jsme nenávratně ztratili
možnost setkávat se s člověkem tak výjimečným, velkorysým, moudrým, neobyčejně skromným a zároveň laskavým. Děkujeme za vzácné chvíle, které jsme v jeho společnosti mohli prožít, a za nápady, které
jsme s jeho podporou mohli realizovat. Životní příběh člověka, který vlastně ovlivnil zrod naší organizace, se uzavřel. Stále však s námi zůstává nejen ve vzpomínkách, ale také ve všem, co vykonal. Stále
máme na paměti a snažíme se naplňovat jeho přání, které pronesl při darování vily v květnu roku 2001:
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„Přál bych si, aby se vila stala střediskem, které přispěje k rozvoji vzdělávání. Aby byla aktérem a faktorem evropské a v první fázi zvláště česko-polské spolupráce v oblasti vzdělávání a kultury. Aby se stala co nejaktivnějším střediskem animace rozvoje tohoto města a celého regionu.
Aby byla zřídlem, pramenem nových myšlenek, které obohatí tento kraj a tuto zemi.“
Ráda bych na závěr využila této příležitosti a z celého srdce poděkovala zaměstnancům i členům sdružení za jejich obětavou práci v roce 2012. Mé poděkování směřuje i ke všem dobrovolníkům, dárcům,
sponzorům, podporovatelům a příznivcům Vily Čerych i občanského sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice. Mám naději, že nám svoji přízeň zachováte i v budoucích letech.
Květa Ležovičová
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I. VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO VILA ČERYCH
Provoz vzdělávacího střediska
Hlavní činností Centra rozvoje je okrašlování a zvelebování kulturní památky Vily Čerych a její zahrady. Při provozování vzdělávacího střediska Vila Čerych poskytujeme klientům kompletní servis, aby
mohli prožít jedinečnou atmosféru tohoto místa při provádění svých aktivit — kursů, školení, seminářů,
konferencí, kulturních, společenských a jiných akcí.
V roce 2012 prostory k pronájmu, ubytování a stravování využívali naši skalní návštěvníci: Vzdělávací
agentura Jany Fišerové z Hradce Králové, Institut kognitivně behaviorální terapie MUDr. Jana Zbytovského, Nadace rozvoje občanské společnosti, Hestia o. s., SLEA o. s., Institut bazální stimulace s.r.o., Nová
Trojka Praha, Středisko ekologické výchovya etikety — Rýchory SEVER o. s., Ministerstvo zemědělství se
vzděláváním Celostátní sítě pro venkov a českoskalické spolky a organizace. Velmi nás potěšil nový host
z Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.
Koncem roku 2012 našemu nejvýznamnějšímu klientovi — Vzdělávací agentuře Mgr. Jany Fišerové
— skončil víceletý projekt vzdělávání, v jehož rámci agentura využívala výhradně služeb ve Vile Čerych
a zajišťovala téměř 65% obsazenost. Naším hlavním úkolem je najít nové klienty, a zajistit tak opět
efektivní provoz.

Rekonstrukce a obnova Vily Čerych
Velká seminární místnost se oděla do slavnostního. Díky dotaci z Ministerstva kultury poskytnuté
majiteli Vily (NROS) proběhl restaurátorský zásah na už zakonzervovaných malbách stropu. Díky rekonstrukcím původní výmalby dostal strop punc skutečného skvostu. V rámci projektu byly též zrestaurovány
původní malby ve výklenku u hlavního schodiště a ve dvou dalších výklencích. Celkový rozpočet projektu
činil 268 000 Kč.
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Regulace topného systému
Díky dotaci z Programu rozvoje venkova rozdělované Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují se nám
podařilo realizovat regulaci topného systému v celém objektu Vily Čerych. Díky této regulaci máme možnost měnit individuálně teplotu v jednotlivých místnostech, a to nezávisle na sobě. Instalací regulačního
systému došlo k zefektivnění vytápění budovy vzdělávacího střediska a k šetrnějšímu využívání zdrojů
energie a tím i k úsporám výdajů na vytápění. Rozpočet akce byl 250 530 Kč a 90 % z tohoto rozpočtu
bylo pokryto příspěvkem z Programu rozvoje venkova.

Cena Ladislava Čerycha — VII. ročník
V pátek 18. května v zahradě Vily Čerych úspěšně proběhl 7. slavnostní podvečer udílení Ceny Ladislava Čerycha pod záštitou naší a Nadace rozvoje občanské společnosti. Slavnost byla podpořena Městem
Česká Skalice. Jako každoročně jsme poděkovali dárcům a dobrovolníkům, kteří nezištně přispívají svou
prací nebo dary k obnově Vily Čerych a její zahrady.
Cena Ladislava Čerycha za rok 2011 byla udělena MUDr. Janu Zbytovskému z Hradce Králové za pořádání vzdělávacích kursů, které se tu od roku 2003 pravidelně konají. Cena mu byla udělena také
za významnou finanční podporu k obnově
rozária v zahradě. Bohužel je nutno podotknout, že šlo o poslední ročník, kdy
ocenění bylo předáno přímo z rukou pana
Ladislava Čerycha.
Květnová slavnost byla spjata s křtem
naší nově vydané knihy „Neobyčejný příběh Vily Čerych — Odcházení a návraty“.
Knihu přišli pokřtít vzácní hosté: herec
Stanislav Zindulka a filmový producent
Jaroslav Bouček.
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Benefice pro zahradu Vily Čerych — obnova rozária
Rozárium (neboli růžová zahrada) bývalo do roku 1948 dominantním estetickým prvkem zahrady Vily
Čerych. Po znárodnění však vila a především zahrada značně zpustly. Od roku 2003 se naše sdružení,
společně s majitelem, zaměřuje na získávání finančních i materiálních prostředků na obnovu objektu
i zahrady. Jedním ze zdrojů je pořádání „Benefic pro zahradu“. Od roku 2010 jsme se zaměřili na obnovu
historického rozária. Rozpočet na rozárium činí 260 000 Kč a rekonstrukce kašny, která je jeho součástí,
má předpokládaný rozpočet ve výši 350 000 Kč.
Do konce roku 2011 se za pomoci osvícené veřejnosti, dárců a sponzorů podařilo získat 63 436 Kč.
V neděli 23. září roku 2012 jsme uspořádali další Benefici pro zahradu Vily Čerych. Lidé mohli přispět
na rozárium několika způsoby — zakoupením vstupenky, pohledu „Kup si svoji růži“ nebo dražbou květinových aranžmá, která v průběhu slavnosti návštěvníci sami vyrobili. Vystoupila folková skupina Kantoři
z Hradce Králové a následovala dech beroucí komponovaná módní přehlídka s názvem „Jak šel čas“ pod
taktovkou Anny Řehákové. Lidé s úžasem pozorovali, jak kolem nich procházejí postavy od gotiky po období první republiky. Celková částka, kterou benefice v roce 2012 vynesla, činila 8 960 Kč. Děkujeme
všem sponzorům i drobným dárcům za podporu. V roce 2013 začnou první zemní práce, a odhalí se tak
první obrysy zaniklého rozária.

X. ročník Slavnosti stromů
aneb vzpomínáme na Ladislava Čerycha
Slavnost stromů jsme uspořádali ve spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí. Začala
v zahradě Městské knihovny Česká Skalice. Tam byl vysazen strom Boženy Němcové u příležitosti 150.
výročí úmrtí spisovatelky.
V srpnu zemřel náš milý podporovatel, člověk širokého rozhledu a srdce, mecenáš, který daroval vilu
k neziskovým účelům. Proto jsme se bez váhání rozhodli vysadit strom Ladislava Čerycha (jedli ojíněnou)
v zahradě. Prvorepublikovou atmosféru trefně doplňovala stylová kavárna, hudba a příjezd historických
vozidel. Milým zpestřením byla výuka charlestonu. Tancovali úplně všichni!
Projekt Slavnost stromů byl podpořen Královéhradeckým krajem v rámci projektu „Zážitková zahrada – etapa roku 2012“ a grantem Města Česká Skalice. Za nápady a pomoc děkujeme Městské knihovně
Česká Skalice a Středisku volného času Bájo.
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Filmové kluby
V průběhu celého roku jsme uspořádali pět večerů s různými tématy. Těší nás, že si filmový klub našel
stálé hosty a byl hojně navštěvován.
V únoru jsme úspěšně započali s filmem „Poseidon – podzemní labyrint“. Jde o dokument o cestě
do nitra Adršpašsko-teplických skal. Poté se poutavě besedovalo s jeskyňářem a speleologem Romanem
Mlejnkem, autorem snímku. V březnu nás navštívil náchodský děkan Boguslaw Partyka se stejnojmenným
dokumentem TéVé Náchod. Osobnost pana děkana vnesla mezi hosty spoustu zvídavých otázek.„Češi
žijící v Rumunsku“ bylo téma dubnového filmového klubu. O každoročních návštěvách mezi krajany přišli
vyprávět zástupci školy i děti ze ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují a autoři snímku „Setkání“
z TéVé Náchod. Autentičnost lidí, kteří už několikrát českou komunitu navštívili, byla opravdovým zážitkem. V říjnu jsme uspořádali cestovatelské představení země „Náhorní Karabach“, o kterém autor
broumovský fotograf Jan Záliš, říká, že si až tam uvědomil, jak se zde máme dobře. Hosté mu museli
dát za pravdu. Poslední akce v rámci filmového klubu byla slavnostní a výjimečná. Listopadové promítání
se neslo v duchu končícího Roku Boženy Němcové. Pozvali jsme režisérku Olgu Sommerovou s autorským
dokumentem „Nesmrtelná hvězda Božena Němcová“. Plný sál nejenže zhlédl samotný film, ale také
debatoval s paní režisérkou.
Tento projekt podpořilo Město Česká Skalice.

Bleší trh a dobročinný šatník
Čtvrtého srpna 2012 se konal první bleší trh spojený s dobročinným šatníkem. S pořádáním akce nám
významně pomohla Vzdělávací agentura Mgr. Jany Fišerové.
Na bleší trh dorazilo více než 260 návštěvníků, kteří mohli vybírat úlovky celkem od 23 prodejců,
jejichž stánky byly rozprostřeny podél bazénu. Součástí blešího trhu byl i dobročinný šatník. Konaly se
dvě stylové módní přehlídky, které lákaly k navštívení interiéru a nákupu pěkného ošacení. K dispozici
bylo občerstvení i hrací koutek Centra maminek Bublinka.
Z prodeje darovaného oblečení, ze vstupného a dalších souběžných akcí se podařilo vybrat celkem
15 536 Kč. Výtěžek je určen na obnovu rozária v zahradě Vily Čerych.
Tento projekt podpořil Královéhradecký kraj.
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Přednáška Dobrodružství experimentální archeologie
Šestého prosince 2012 jsme uspořádali společně s Muzeem textilu a Muzeem Boženy Němcové v České
Skalici zajímavou přednášku. PhDr. Radomír Tichý, pedagog Univerzity Hradec Králové velmi poutavě
vyprávěl nejen o plavbě pravěkým člunem v Egejském moři a Středomoří, ale také o vznikajícím unikátním interaktivním muzeu pravěku ve Všestarech.

Stanislav Zindulka – křest knihy
V březnu nás navštívil známý herec Stanislav Zindulka a před plným sálem s energií sobě vlastní vyprávěl přes dvě hodiny o svém životě, o své nové knize „Moje cesta vlakem dětství a naděje“ i o natáčení
filmu „Odcházení“ ve Vile Čerych s Václavem Havlem.

Klub dobrovolníků a firemní dobrovolnictví
(sociální odpovědnost firem)
Klub dobrovolníků vznikl v roce 2010. Od té doby organizujeme téměř po celý rok pravidelné schůzky
jedenkrát do měsíce, kterých se účastní v průměru kolem pět dobrovolníků. Smyslem dobrovolnického
klubu je povzbudit v místních lidech různých věkových skupin zájem a odpovědnost za místo, kde žijí
a nabídnout jim možnost aktivně se podílet i na programech sdružení. Činnost je převážně zaměřena
na budování a údržbu Zážitkové zahrady, ale nabízíme také další činnosti, včetně zapojení dobrovolníků
do přípravy a realizace osvětových akcí pro veřejnost.
V roce 2011 jsme začali se zapojováním zaměstnanců firem při údržbě zahrady Vily Čerych. Zkušenost to byla velice pozitivní a mile nás potěšily i kladné reakce od firemních dobrovolníků. V roce 2012
nám vypomohli zaměstnanci těchto firem: Allianz pojišťovna, a.s., Česká spořitelna, a.s., ČEZ, ČSOB
a Vodafone CZ. Vedle údržby a oprav historických stanovišť v zahradě (např. dřevěný altán, besídka,
jezírko, ovocný sad, záhony s květinami…) je nutná také pravidelná údržba (např. nátěr plotu a dře13

věných altánů, sečení zahrady, údržba květinových záhonů, úklid podzimního listí...). Práci v zahradě
je možné vykonávat od března do listopadu. Velmi vítáme, když firmy mohou podpořit obnovu objektu
nejenom dobrovolnickou prací, ale i nákupem potřebného materiálu (např. nátěrové barvy, bylinky či
květiny, hnojiva, stromy a keře k výsadbě...).
Zároveň firmám nabízíme jedinečnou příležitost, jak spojit dobrovolnou práci s firemními potřebami
— například vzděláváním či teambuildingem. Vzdělávací středisko Vila Čerych může zájemcům nabídnout
ubytování a stravování, pronájem prostor včetně techniky i další doprovodné služby podle požadavků
klienta. Na firemní dobrovolníky se těšíme i nadále. Věříme, že to může být dobrá příležitost pro každou
moderní firmu.

II. PROGRAMY A PROJEKTY
a) Programy, projekty a aktivity zaměřené na ekologickou
výchovu a osvětu

Zajištění a realizace ekologických výukových programů pro školy
na území Královéhradeckého kraje
Zadavatel zakázky: Královéhradecký kraj
Hodnota zakázky: 35 000 Kč
V rámci této zakázky jsme zrealizovali devět různých výukových programů a akcí (Netopýří noc,
Stromy kolem nás, Všemi smysly v přírodě, Přírodní zajímavosti Babiččina údolí — živá a neživá příroda,
Stromy kolem nás, Kdo žije v Zážitkové zahradě, Bohatství starého sadu, Podzimní dobrodružství, Nebojte
se netopýrů, Po stopách zvěře) pro celkem 396 žáků mateřských a základních škol. Akce Netopýří noc
a exkurze Po stopách zvěře byly přístupné i veřejnosti a setkaly se s velmi kladným ohlasem.
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Projekt Ekologické výukové programy
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj
Výše dotace: 15 000 Kč
Výukové programy Stromy kolem nás a Co pamatuje strom zrealizované 24. 10. 2012 u příležitosti
Slavnosti stromů ve vzdělávacím středisku Vila Čerych a v zahradě seznámily žáky s významem, funkcemi a druhy stromů a keřů. Hovořilo se také o historii i současnosti oslav svátku stromů. Mladší žáci
rozeznávali dřeviny, pomocí smyslového vnímání se seznamovali s listy, podzimními plody i vzorky dřeva
a ve výtvarné dílně tvořili růžičky z listí. Starší žáci hledali v zahradě odpovědi na soutěžní kvíz o stromech. Programy absolvovalo 95 žáků 1. stupně a 43 žáků 2. stupně ZŠ Česká Skalice.
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Projekt Zážitková zahrada — etapa roku 2012
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj
Výše dotace: 130 000 Kč
Termín realizace: 1. 1. 2012 — 30. 6. 2013
Zrealizované aktivity v roce 2012:
Vytvoření aktualizovaného plánu Zážitkové zahrady
Zpracování projektu obnovy rozária
Bleší trh a dobročinný šatník (benefiční akce pro obnovu rozária v zahradě Vily Čerych)
Slavnost stromů (9. ročník tradiční osvětové akce, výsadba keřů a stromů, kulturní program v duchu
první republiky — vzpomínka na pana Ladislava Čerycha)
Vytvoření nových stanovišť Zážitkové zahrady: „jedlý trávník“ (květnatá louka) s labyrintem cestiček
a ukázka využití travní hmoty — mulčování
Mapování živočichů v Zážitkové zahradě
Klub dobrovolníků — spolupráce dobrovolníků při údržbě a obnově Zážitkové zahrady a při pořádání akcí
pro veřejnost
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Projekt Kdo žije v Zážitkové zahradě Vily Čerych
Poskytovatel grantu: Nadace Vodafone Česká republika
Výše grantu: 13 252 Kč
Projekt zaměřený na odborné zmapování výskytu chráněných živočichů (obratlovců) žijících v zahradě
Vily Čerych a na rozšíření a zkvalitnění ekologických výukových programů. Grantem byla podpořena práce odborníka (RNDr. Jiřího Veselého) pro CRČS v období září a říjen 2012 v rámci programu kRok jinak.

Projekt S břidlicovým plynem či bez něj?
Poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace Open Society Fund Praha - Fond Otakara Motejla
Výše příspěvku: 65 000 Kč

Břidlicový plyn a uran — hrozby pro náš region?
Poskytovatel nadačního příspěvku: Nadace VIA
Výše příspěvku: 20 000 Kč
Dva související projekty zaměřené na informování veřejnosti o aktuální problematice a možných rizicích průzkumu a těžby břidlicového
plynu a uranu. Aktivity projektu: články, tiskové zprávy, aktualizace
zpráv na webu, besedy, účast na demonstraci, sběr podpisů na petice
proti průzkumu břidlicového plynu, seminář, výstava fotografií, reportáže. Nejvýznamnější akcí byla třídenní exkurze do Polska do míst,
kde už probíhá průzkum ložisek břidlicového plynu.
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Den Země aneb Ratibořické ovčácké slavnosti
Finančně podpořeno v rámci Celostátní sítě pro venkov
Výše příspěvku: 20 400 Kč
Akce pro veřejnost, při níž se účastníci seznámili s významem pastvy v chráněných územích a přínosem
celoročního venkovního chovu ovcí. Obdivovat mohli také uměleckou práci kovářů nebo práci Českého
svazu včelařů. Nechyběly ochutnávky ovčích a kozích sýrů, klobás a dalších dobrot. Vyznavači chůze
a zdravého životního stylu dorazili do Ratibořic v rámci vycházky s holemi Nordic walking pod vedením
lektorky. Skauti z České Skalice připravili indiánské tee-pee a ukázky postoje k přírodě, smyslového
vnímání i zručnosti, kterou si mohli návštěvníci prověřit na stromových lávkách. Domečky pro hmyz
prezentoval pracovník ZO ČSOP Jaro Jaroměř. K vidění byla výstava ukazující hospodaření na půdě
v průběhu několika generací. Pro děti byly připraveny hry, soutěže a tvořivé dílny. Nechyběla vycházka
s pracovníky Správy CHKO Broumovsko s výkladem o přírodních zajímavostech NPP Babiččino údolí.
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Poradenství pro širokou veřejnost
V průběhu roku 2012 jsme odpověděli celkem na 127 dotazů. Nejčastěji se týkaly šetrného spotřebitelského chování, odpadového hospodářství a regionálních přírodních zajímavostí. Návštěvníci ekoporadny se zajímali také o provoz sběrných dvorů v České Skalici. Dále byly předávány informační štítky
na poštovní schránky těm, kteří nechtějí dostávat reklamní tiskoviny do schránek.

b) Programy a projekty ostatní
Projekt Efektivní propagace partnerského trojúhelníku
Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu
Glacensis
Výše dotace: 340 000˝Kč
Termín realizace projektu: 1. 10. 2012 — 31. 10. 2013
Partner projektu: Gmina Bardo Śląskie
Projekt je zaměřen na hlubší spolupráci mezi městy Českou Skalicí a Bardem, protože spolupráce
s Polanicí-Zdrój je už na dobré úrovni, ale samozřejmě počítáme také s jejím zapojením. Všechna tři
města spojuje zájem o turistický ruch, který patří k pilířům jejich ekonomiky. Hlavním cílem je posílení
rozvoje cestovního ruchu ve všech třech partnerských městech, aby lépe spolupracovala a koordinovala
činnost v oblasti cestovního ruchu. Turistům, ale i místním obyvatelům má dostat do povědomí krásy
a zajímavosti příhraniční oblasti. Natočíme dvacetiminutový film o České Skalici, který bude obsahovat
anglické a polské titulky. Trhací mapa, na které budou znázorněna všechna tři partnerská města, pak
bude zvát na výlety do těchto měst.
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Projekt Slavnostním krokem kulturním rokem
Poskytovatel dotace: Město Česká Skalice
Výše dotace: 15 000 Kč
Termín realizace projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Partner projektu: Nadace rozvoje občanské společnosti, Společnost pro záchranu Babiččina údolí
S podporou projektu jsme realizovali během celého roku 2012 mnoho kulturních a společenských událostí. Pět večerů s Filmovými kluby, dále Cenu Ladislava Čerycha, Slavnost stromů a besedu s výstavou
k „Roku Boženy Němcové“. Rok plný kultury a zážitků se těšil velké přízni návštěvníků.

Projekt Měníme věci kolem nás
Poskytovatel dotace:
Evropský sociální fond (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Výše dotace: 597 077,52 Kč
Termín realizace projektu: 1. 8. 2012 — 31. 10. 2013
Realizátor projektu: Spiralis (Praha)
Partneři projektu: TRIALOG (Brno), OLiVy o.s. (Olomouc), Náš kraj (Liberec),
Dobrovolnické centrum, o.s. (Ústí nad Labem)
Jsme jedním z partnerů projektu, který je zaměřen na předávání informací a zkušeností mezi neziskovými organizacemi z různých regionů, na prezentaci příkladů dobré praxe a vtažení obyvatel do dění
kolem nich. V listopadu 2012 jsme odborně vedli workshopy u partnerů projektu v Brně („Stavíme mezigenerační most“) a v prosinci v Ústí nad Labem („Zažít Severní Terasu jinak“).
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Projekt Nebojíme se veřejných zakázek
Poskytovatel dotace: SZIF z Programu rozvoje venkova ČR
Výše dotace: 70 000 Kč
Termín realizace projektu: 1. 9. 2012 — 20. 12. 2012
Cílem projektu bylo uspořádání semináře především pro představitele veřejné správy a zaměstnance
obecních a městských úřadů. Tématem byla aktuální problematika zadávání veřejných zakázek ve vztahu
k „dubnové novele“ zákona o veřejných zakázkách. Přednášeli Mgr. Pavel Herman z Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Michal Kudrnáč. O seminář byl velký zájem.

Historické zahrady a parky, plánování rozvoje a údržba
Finančně podpořeno v rámci Celostátní sítě pro venkov
Výše příspěvku: 19 575 Kč
Jednalo se o seminář, jehož cílem bylo předání informací na téma plánování údržby historických parků,
zahrad, alejí a veřejných prostranství s ohledem na další rozvoj venkova. Nechyběly ani praktické ukázky
péče o historické přírodní parky s cílem minimální budoucí údržby. Účastníci měli také možnost zhlédnout historický dokument — časosběrný snímek o zahradě Vily Čerych z třicátých let dvacátého století.
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III. AGENTURA ROZVOJE
Projektové poradenství a administrace veřejných zakázek
Pátým rokem nabízíme našim zákazníkům, zejména z řad obcí, ale i neziskového či podnikatelského
sektoru, služby projektového managementu. V roce 2012 představovalo těžiště naší činnosti zejména
zadávání veřejných zakázek. Pomohli jsme ale také podat řadu úspěšných žádostí o dotaci. Podpořené
projekty jsme pak řídili jak po věcné, tak finanční stránce až k proplacení všech výdajů.
Zastupování zadavatelů ve výběrových řízeních bylo nejčastěji využívanou službou, kterou jsme
v loňském roce poskytovali. Zvýšený zájem zřejmě souvisel s rozsáhlou novelou Zákona o veřejných
zakázkách, která začala platit od 1. dubna 2012. Další změny pak následovaly ještě v září. Nejčastěji
soutěžené byly stavební práce nejrůznějšího charakteru (novostavby, zateplení, komunikace), žádané
ale byly i tendry na služby (zpracování projektových dokumentací, poskytování úvěrů), nejméně běžné
pak byly dodávky. K velké, tzv. transparentní novele Zákona, jsme ve spolupráci s pracovníky Úřadu pro
hospodářskou soutěž uspořádali seminář, který se zejména ze strany pracovníků samospráv těšil zájmu,
který převýšil kapacitu kursu.
V roce 2012 byla poslední možnost podávat žádosti od Operačního programu Životní prostředí na zateplení budov s případnou výměnou zdroje tepla. Podařilo se nám zpracovat pět žádostí, které byly
všechny podpořeny. Celkem se nám tak povedlo do tohoto programu úspěšně podat 24 projektů, jejichž
celková hodnota převyšuje 70 milionů korun. Celková úspěšnost našich žádostí v Operačním programu
Životní prostředí byla cca 85 %.
Mezi další grantové programy, do kterých jsme zpracovávali žádosti, byly zejména programy přeshraniční spolupráce, podpory vzdělávání nebo rozvoje venkova a samospráv.
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IV. REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Činnost Regionálního informačního centra
Podporovatelé: Královéhradecký kraj, Město Česká Skalice
Výše dotace: 82 000 Kč + 360 000 Kč
Regionální informační centrum (RIC) je účelovým zařízením občanského sdružení CRČS od 1. ledna
2008, do té doby bylo provozováno soukromou osobou. RIC celoročně poskytuje širokou škálu služeb pro
veřejnost. Je určeno nejen místním obyvatelům a návštěvníkům města Česká Skalice, ale slouží také
okolnímu regionu.

Návštěvnost RIC v r. 2011 a 2012
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Díky podpoře EU a Města Česká Skalice sídlí RIC v prostorném a reprezentativním prostředí. Vnitřní
uspořádání je bezbariérové a skládá se z jedné veliké otevřené místnosti. V přední části se nachází Turistické informační centrum (TIC), kde mají návštěvníci široký výběr propagačních materiálů, suvenýrů
a místních i originálních produktů, na které se zaměřujeme. Mezi novinky se v roce 2012 zařadily např.
dárkové předměty firmy Albi či biodžemy z Radešova. Součástí RIC je také cestovní agentura. Nechybí
zde ani LCD televizor připevněný na zdi, na kterém pouštíme krátké spoty nebo fotografie nejen z našich
zdrojů, ale i od místních organizací. V zadní části místnosti se nachází Ekoporadna se specializovanou
knihovnou a veřejný internet. Využívaná je i nová služba minulého roku — Poradna pro občany. Lidé se
na nás obracejí s prosbou o vyhledání kontaktů na specializované instituce či s pomocí práce na počítači.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout a inspirovat se tipy na výlety, kulturními akcemi v širokém okolí
a nabídkou volných pracovních míst. Společně se zkvalitňováním služeb zlepšujeme i technické vybavení.
V současné době kopírujeme a tiskneme do velikosti A3, faxujeme, laminujeme, skenujeme, vypalujeme
data na CD nebo DVD a půjčujeme čtečku karet. Díky podpoře Královéhradeckého kraje jsme pořídili
notebook a GPS turistickou navigaci.
Dlouhodobě sloužíme jako prodejní místo vstupenek na kulturní a společenské akce, které pořádají
českoskalické organizace. Předprodej zajišťujeme také pro Náchodský SWING a nechybí ani on-line
prodej vstupenek na akce po celé ČR i v zahraničí.
Pro místní organizace dále propůjčujeme prostory pro konání nejrůznějších výstav.
Celoročně jsme byli k dispozici návštěvníkům od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, o sobotách od
9 do 12 hodin, v době letních prázdnin byla sobotní otevírací doba prodloužena do 15 hodin.
Naše zařízení splnilo požadavky agentury CzechTourism a opět se zařadilo mezi certifikovaná informační
centra. Také v rámci nového systému kontroly, tzv. mystery shopingu, jsme uspěli výborně.
V roce 2012 jsme se zapojili do akcí spojených se 150. výročím úmrtí Boženy Němcové. V RIC proběhlo
slavnostní zahájení a ukončení „Roku Boženy Němcové“. V RIC se konaly také výstavy, které Boženu
Němcovou nepřipomněly jen tradičním způsobem, ale ukázaly také, jak ji a její dílo vidí ti, pro něž
často psala, tedy děti. V ulicích města Česká Skalice jsme dále uspořádali dvoudílnou anketu, která se
zaměřila na povědomí nejen místních obyvatel o slavné spisovatelce a „Roku Boženy Němcové“, ale také
zjišťovala postoj lidí k této akci. První část ankety proběhla na jaře u příležitosti vyhlášení „Roku Boženy
Němcové“ a druhá se uskutečnila na podzim, kdy se program pomalu chýlil k závěru.
Počet klientů, kteří navštívili RIC, opět vzrostl. V roce 2012 to bylo celkem 11 377 návštěvníků, z toho
cca 300 cizinců. V předcházejícím roce navštívilo informační centrum 10 095 klientů. Jak ukazuje graf
porovnávající vývoj návštěvnosti v roce 2011 a v roce 2012, návštěvnost rostla nejvíce v počátečních
měsících roku, což bylo dáno akcemi spojenými s „Rokem Boženy Němcové“.
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V. ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH,
		 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI NNO
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina — statut pozorovatele
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
Oborová platforma nevládních ekologických organizací
Poradní sbor EVVO Královéhradeckého kraje
Účast na NGO marketu (11. května 2012 v Praze). Poprvé jsme prezentovali svoji činnost na veletrhu
neziskových organizací.

VI. ČLENOVÉ A ZAMĚSTNANCI CRČS
Členové Centra rozvoje Česká Skalice
Květa Ležovičová, předsedkyně sdružení
Jiří Kmoníček, výkonný ředitel
Michal Kudrnáč, člen výkonné rady
Iljana Beránková, členka výkonné rady
Štefan Ležovič, člen dozorčí rady
Veronika Velacková, členka dozorčí rady
Ivo Kačaba
Lenka Martincová
Pavla Dušková
Lenka Mrázová — čestná členka
26
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Zaměstnanci Centra rozvoje Česká Skalice
V roce 2012 pracovalo ve sdružení 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, jeden externista, dvě
pracovnice byly na mateřské dovolené a jedna uvolněná pro výkon funkce starostky.
Květa Ležovičová — provoz vzdělávacího střediska, kulturní programy
Jiří Kmoníček — regionální rozvoj
Tereza Vaňková — administrativa, kulturní programy, provoz vzdělávacího střediska
Helena Hamanová — koordinátorka environmentálních programů (do srpna 2012)
Pavla Dušková — vedoucí Regionálního informačního centra
Iljana Beránková — manažerka Projektů a programů
Štefan Ležovič — správce Vily Čerych, pracovník provozu
Markéta Tölgová — asistentka provozu vzdělávacího střediska
Markéta Lajská — asistentka provozu vzdělávacího střediska
Jana Somernitzová — pracovnice RIC (od května 2012)
Markéta Dušková — na mateřské dovolené
Jana Kudrnáčová — na mateřské dovolené
Veronika Velacková — uvolněná pro výkon funkce starostky
Michal Kudrnáč — manažer Agentury rozvoje, externista
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VII. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012
PŘÍJMY
Tržby z prodeje služeb, zboží

4.358.887,-

Ostatní výnosy související s předmětem činnosti

-24.779,-

Přijaté dary

294.427,-

Přijaté členské příspěvky

8.000,-

Provozní dotace

448.886,-

Výnosy celkem

5.085.421,-

VÝDAJE
Spotřeba materiálu

1.273.692,-

Služby celkem

1.644.489,-

Náklady na reprezentaci

850,-

Ostatní služby

177.496,-

Mzdové náklady včetně pojistného

2.423.020,-

Ostatní náklady související s předmětem činnosti

4.515,-

Daň z příjmu

-

Náklady celkem

5.524.062,-

Hospodářský výsledek

-438.641,29

VIII. PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našim podporovatelům za příspěvky a dary:
Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský sociální fond
Nadace rozvoje občanské společnosti
Královéhradecký kraj
Město Česká Skalice
Nadace Vodafone Česká republika
Nadace Open Society Fund Praha (Fond Otakara Motejla)
Nadace VIA
Program rozvoje venkova
Celostátní síť pro venkov
Ladislav Čerych
Jana Bašová, Česká Skalice
KBT - Jan Zbytovský, Hradec Králové
Platex, s. r. o.
Ekologický rozvoj a výstavba, s. r. o.
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
LOSENICKÝ — polygrafický závod, s. r. o.
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Za pomoc a milou spolupráci děkujeme:
Ladislavu Čerychovi za jeho zájem o Vilu Čerych, Evě Vízkové za odbornou pomoc při obnově zahrady,
Zuzaně Rákosníkové za architektonickou pomoc při obnově interiérů, zahraničním partnerům z měst
Polanica-Zdrój, Bardo a Liptovský Hrádok, Svazu chovatelů ovcí a koz ČR — Milanu Domáňovi, SZ Ratibořice — Ivanu Češkovi, Společnosti pro záchranu Babiččina údolí, SVČ BÁJO Česká Skalice, ZO ČSOP Jaro
Jaroměř, Správě CHKO Broumovsko, skautům z České Skalice a Mateřskému centru Bublinka za pomoc
při zajištění akce Den Země — Ratibořické ovčácké slavnosti, Irence Vondrákové za pomoc při údržbě
zahrady, Vláďovi Prachařovi za propagaci sdružení a fotografie, organizaci A-Rocha, manželům Světlíkovým, Filipu Laštovicovi, Jiřímu Veselému a Správě CHKO Broumovsko za spolupráci při EVVO programech,
Romaně Pacákové za moderování, manželům Skořepovým za hudební produkci, Stanislavu Zindulkovi
a Jaroslavu Boučkovi za účinkování při Ceně Ladislava Čerycha, Městu Česká Skalice za partnerství při
projektech, agentuře Jany Fišerové za pomoc při pořádání Blešího trhu a dobročinného šatníku,Haně Holečkové, Anně Řehákové, Martě Kmoníčkové, Veronice Velackové, Květě Kaláškové a DOMKU — Dětskému
oddělení Městské knihovny v České Skalici pod vedením Heleny Skořepové za dlouhodobou spolupráci
na kulturních aktivitách a všem ostatním nejmenovaným dobrovolníkům, kteří nám laskavě a ochotně
po celý rok pomáhali….
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