Newsletter 2
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
představujeme Vám druhé vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální
výzvy grantových programů, tiskovou zprávu o konaném semináři a naší specializované knihovně.
Chceme Vás informovat o probíhajících akcích, včetně připravované Slavnosti stromů a požádat Vás o
soupis mobiliáře (stánky, stany, lavice, pódia…), který nabízíte k pronájmu či zapůjčení. Nechybí zde
ani nabídka poradenství pro rozvoj venkova a seznámení s chystaným mapováním kulturních památek.
Dále organizujeme exkurzi do Polska s tématem břidlicového plynu. Aktuální informace o projektu
„Studnice vzdělávání – klíčové kompetence pro rozvoj venkova“ získáte na webových stránkách
www.centrumrozvoje.eu

Pronájem mobiliáře
Žádáme jednotlivé obce, spolky či svazky obcí, které mají mobiliář (lavice, stoly, stany, stánky, pódia
apod.) a měly by zájem o jeho pronajmutí či zapůjčení sousedním obcím či spolkům, aby nám tyto
informace sdělili na tuto adresu: Regionální informační centrum, Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice
nebo na e-mail infocentrum@ceskaskalice.cz. Tento seznam mobiliáře budeme postupně rozšiřovat.
MAS Krkonoše zapůjčuje 3 prodejní stánky – kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063,
tryznova@mas-krkonose.cz

Pasport místních památek
Na území MAS Mezi Úpou a Metují začne probíhat mapování nemovitých kulturních památek, jako
jsou například kostely, fary, kaple, tvrze, památné domy a drobné památky, zejména kříže, památníky,
kapličky, pomníky, sochy, smírčí kříže apod. Dojte tak vyhledání památek, zaměření GPS souřadnic,
vytvoření fotodokumentace a zejména zjištění technického stavu a dalších dostupných informací.
Mapování památek a veškeré informace budou využity pro vytvoření soupisu památek (pasportu), který
bude významným podkladem pro další činnost Regionálního informačního centra i pro obce samotné,
které tak získají podklady např. pro publikační a propagační činnost, zpracování kronik, tvorbu
informačních map a tabulí či navrhování tematicky zaměřených tras a také pro případné opravy
drobných památek. Tímto bychom Vás rádi vyzvali ke spolupráci a požádali o poskytnutí
informací o těchto drobných a méně známých památkách, které se nacházejí ve Vaší obci a
přilehlém okolí. Na jednotlivé obce zašleme soupis námi zjištěných památek a budeme prosit o
kontrolu a poskytnutí kontaktu, např. na místního kronikáře nebo jinou kompetentní osobu, se kterou
bychom se v této záležitosti mohli spojit. Za Vaši pomoc při této aktivitě, jejíž výstupy budou k
dispozici všem zájemcům, Vám předem děkujeme!
V případě dotazů se obraťte: Regionální informační centrum, Legionářská 33, 552 03 Česká Skalice,
tel.: +420 491 453 870, infocentrum@ceskaskalice.cz

Dotační tituly
Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.
V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na zvýšení kvality veřejných služeb
prostřednictvím:
 Aplikace a zavedení vybraných moderních metod řízení (model CAF)
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Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu
Implementace principů procesního řízení do praxe úřadu
Aplikace strategického plánování a tvorby zásadních koncepcí rozvoje daného samosprávného
celku
 Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení, řízení ekonomiky v
období finanční krize, předcházení či eliminace dopadů finanční krize
 Tvorby a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů
 Tvorby a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřadů
samosprávy (good governance)
 Vzdělávání ve výše uvedených oblastech
Výše dotace max 85%, projekty od 1 – 10 mil Kč
http://www.esfcr.cz/vyzva-89
výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů
Alokace finančních prostředků na schválené projekty v podoblasti podpory je vyhlášena ve výši 3 mld.
Kč.
Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel
(EO) a v aglomeracích pod 2 000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
Výstavba a rekonstrukce kanalizací sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2 000 EO a v
aglomeracích pod 2 000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
http://www.opzp.cz/clanek/254/1888/xxxix-vyzva-pro-individualni-projekty-v-prioritni-ose-1/
výzva pro individuální projekty v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Alokace finančních prostředků na schválené projekty v této výzvě je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč,
přičemž min. 1 mld. Kč je určena pro projekty realizované na území Moravskoslezského kraje.
Cílem podpory je zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících
látek do ovzduší s důrazem na využití environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně
energetických úspor.
http://www.opzp.cz/clanek/11/1862/xxxviii-vyzva-pro-individualni-projekty-v-prioritni-ose-2zlepsovani-kvality-ovzdusi-a-snizovani-emisi/
Pro případné další informace se obraťte: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420
491 451 136, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu

Poradenství pro rozvoj venkova
V rámci Programu obnovy venkova poskytujeme poradenství a konzultace především obcím, ale i
dalším aktérům venkovského prostoru v Královéhradeckém kraji. Konzultace jsou poskytovány
osobně, telefonicky, případně e-mailem. Rozšířili jsme je i o možnost osobní návštěvy přímo u Vás na
obecním úřadě. Můžete se na nás obrátit s těmito tématy – úprava veřejného prostranství, šetrný
cestovní ruch, financování obnovy a rozvoje venkova, program LEADER, projektové řízení, životní
prostředí a ekologie, ochrana památek, ochrana krajiny, strategické plánování a zapojování veřejnosti,
rozvoj a činnost NNO na venkově. Vycházíme z bohatých zkušeností získaných vlastní činností i
dlouhodobým poskytováním těchto poradenských služeb.
Pro případné další informace se obraťte: Jiří Kmoníček, Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice, t.: +420
491 451 136, jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu
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Nový občanský zákoník a jeho dopady na neziskový sektor
Centrum rozvoje uspořádalo pro zástupce neziskových organizací, samosprávy i ostatní zájemce
seminář k novele občanského zákoníku "Nový občanský zákoník a jeho dopady na neziskový sektor".
Akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. května 2012 ve Vile Čerych v České Skalici a zúčastnilo se jí 11
zájemců o tuto problematiku.
Téma přednesla JUDr. Lenka Deverová – členka Rady vlády pro NNO a spoluautorka komentáře k
novému občanskému zákoníku, která účastníkům přinesla odpovědi na zásadní otázky, např. jaká
právní forma je vhodná právě pro jejich organizaci, zda být do budoucna spolek, obecně prospěšná
společnost, ústav nebo sociální družstvo. Na semináři byl představen základní přehled o jednotlivých
typech právních subjektů, o jejich výhodách a nevýhodách, o způsobech transformace organizací na
tyto právní formy atd.
Upozorňujeme, že téměř všechny neziskové organizace v České republice čekají významné změny,
které přináší nový občanský zákoník. Nová právní norma je pro všechny závazná sice až od 1. ledna
2014, na některá rozhodnutí je však vhodná doba již teď, kdy nový občanský zákoník ještě neplatí.

Jak vypadá v reálu průzkum břidlicového plynu?
Naše občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice získalo grantovou podporu na organizaci
exkurze do Polska s cílem získat více informací a praktických zkušeností ohledně průzkumu zásob a
těžby břidlicového plynu přímo v místech, kde byly provedeny první průzkumné vrty, ale i v místech,
kde se zdvihla vlna odporu místních obyvatel.
Navázali jsme kontakty v Polsku, kde bychom chtěli zhlédnout vrtné věže, ale také navštívit obce, které
s vrty nesouhlasily. Chceme být přítomni též probíhajícímu hydraulickému štěpení, které se má
uskutečnit u obce Syczyn na konci července.
Naše exkurze je vedena snahou získat co nejvíce objektivních informací, neboť je nám jasné, že
zejména informace poskytované těžařskými společnostmi médiím jsou často silně zkreslené. Rádi
bychom tedy vám, zástupcům dotčených obcí, měst, zainteresovaných nevládních organizací,
zástupcům státní správy i médií, umožnili získání těchto informací přímo na místě.
Předběžně plánovaný termín je od 29. 7. do 31. 7. 2012 Termín bude upřesněn v závislosti na
programu, především na době provedení frakování, jehož bychom chtěli být očitými svědky.
Přestože bude exkurze spolufinancována z programů Rychlý grant Nadace VIA a Open Society Fund,
na úhradu nákladů s dopravou, tlumočením, ubytováním a částečně i stravováním je třeba uhradit
účastnický poplatek ve výši 1 000 Kč.
Žádáme vás o vyjádření vašeho zájmu o účast na této exkurzi, a to na e-mail
iljana.berankova@centrumrozvoje.eu nebo na tel. 491 451 116, kde vám rádi sdělíme i veškeré další
informace. Vaše vyjádření očekáváme nejpozději do 20. července 2012.
Bližší organizační pokyny budeme následně rozesílat vážným zájemcům o účast na této exkurzi.

Slavnost stromů v České Skalici
Slavnost stromů - tradiční osvětovou a vzdělávací akci, jejímž smyslem je poukázat na krásu a význam
zeleně a zároveň podpořit přirozený vztah lidí k přírodě, realizuje Centrum rozvoje Česká Skalice ve
spolupráci se Společností pro záchranu Babiččina údolí již od roku 2003.
Během devíti ročníků bylo v České Skalici a jejím okolí vysazeno více než 80 dřevin, které
přispěly nejen ke zvelebení prostředí, ale zároveň se navázala a posílila místní partnerství a
sounáležitost obyvatel s prostranstvím, kde žijí.
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Význam stromů má mnoho podob - zeleň se podílí na utváření krajinného rázu, zaujímá nezastupitelné
místo v životním prostředí, vhodným způsobem doplňuje a zdůrazňuje architekturu staveb a sama o
sobě vytváří až skvostná umělecká díla. Člověka doprovází v období historického vývoje a má příznivý
či spíše rozhodující vliv na jeho životní podmínky. Pobyt v přírodě zároveň poskytuje nevyčerpatelné
množství estetických zážitků a inspiraci.
,,Možná nevíte, že historie tohoto svátku sahá do roku 1872, kdy byl poprvé slaven v americkém státě
Nebrasca. V Čechách pak roku 1906 zásluhou Svazu okrašlovacích spolků,“ podotýká Helena
Hamanová z Centra rozvoje Česká Skalice
Společné sázení stromů v České Skalici a jejím okolí je každoročně doprovázeno pestrým tematickým
programem. Nejinak tomu bude i v roce letošním, kdy Vás srdečně zveme na jubilejní 10. ročník, jež se
bude konat v sobotu 13. října 2012. Podrobnější informace o jeho průběhu budou zveřejněny na
webových stránkách Centra rozvoje Česká Skalice – www.centrumrozvoje.eu.
Připojte se i vy a přijďte s námi společně sázet stromy - tento den je jedinečnou příležitostí, jak si
připomenout jejich obrovský význam.

Specializovaná knihovna
Specializovaná knihovna je součástí Regionálního informačního centra v České Skalici. Centrum
rozvoje Česká Skalice je provozovatelem vzdělávacího střediska Vila Čerych v České Skalici a také
Regionálního informačního centra (RIC), které sídlí v centru města. Knihovna nabízí možnost
zapůjčení knižních titulů široké veřejnosti i ostatním knihovnám v rámci meziknihovnických výpůjček.
Nabízíme knihy, které nejsou v obecních ani městských knihovnách zcela běžné. Zaměřujeme se
především na témata ekologie, životní prostředí, neziskový sektor, regionální geografie a šetrný
cestovní ruch. Seznam titulů se zobrazuje v souhrnném celonárodním katalogu, který naleznete na
našich stránkách www.centrumrozvoje.eu pod záložkou Regionální informační centrum. Zde je pro vás
k dispozici on-line katalog, ve kterém si můžete prohlédnout seznam všech našich knižních titulů, které
si lze u nás bezplatně zapůjčit formou osobního odběru. Pokud budeme knihy zasílat poštou, je nutné
uhradit poštovné. Otevírací doba je shodná s provozem Regionálního informačního centra, tzn. pondělí
až pátek 9 – 12 a 12:30 – 17 hodin, soboty 9 – 12 hodin (v červenci a srpnu jsou soboty prodlouženy do
15 hodin). A kde nás najdete? Na ulici Legionářské 33, tel.: +420 491 453 870,
infocentrum@ceskaskalice.cz
Centrum rozvoje Česká Skalice vydalo knihu „Neobyčejný příběh Vily Čerych“, která je
úžasným dárkem pro Vaše blízké, ale i Vaše obchodní partnery. Kniha by neměla minimálně
chybět v žádné obecní ani městské knihovně našeho kraje, neboť má regionální význam. Knihu
lze u nás zakoupit za 390,-Kč.

Pozvánky na akce
29. - 31. 7. 2012
Exkurze do Polska
Polsko
Exkurze s cílem získat více informací a praktických zkušeností ohledně průzkumu zásob a těžby
břidlicového plynu přímo v místech, kde byly provedeny první průzkumné vrty, ale i v místech, kde se
zdvihla vlna odporu místních obyvatel.
Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice
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14. 7. 2012 / 9 – 16 hodin
Kramaření
Česká Skalice
Tradiční jarmark s doprovodným programem.
Pořádá: SVČ Bájo
1.8. 2012 / 16 hodin
Dobrovolníci pro zahradu Vily Čerych
Vila Čerych
Připojte se k nám a vyzkoušejte si, jaké to je pečovat o Zážitkovou zahradu Vily Čerych.
Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice
4. 8. 2012 / 9 – 16 hodin
Bleší trh a dobročinný šatník
Vila Čerych
Přijďte prodat to, co už nepotřebujete, a druhým udělat radost. Prodejci si přinesou rozkládací stolek
nebo deku na zem. Nájemné za prodejní místo činí 70,- Kč. Do DOBROČINNÉHO ŠATNÍKU věnujte
čisté nepoškozené oblečení. Sběr věcí do 31. 7. 2012 v Regionálním informačním centru v České
Skalici. Doprovodný program: hrací koutek pro děti – tvůrčí dílny - netradiční pokrmy a nápoje.
Výtěžek z akce je určen na obnovu rozária v zahradě Vily Čerych. Podrobné informace: Květa
Ležovičová, t.: +420 491 451 116.
Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice
Září 2012
Jiřinkové slavnosti
Muzeum Boženy Němcové
Tradiční výstava jiřinek s doprovodným programem.
Pořádá: Muzeum Boženy Němcové
5. 9. 2012 / 16 hodin
Dobrovolníci pro zahradu Vily Čerych
Vila Čerych
Připojte se k nám a vyzkoušejte si, jaké to je pečovat o Zážitkovou zahradu Vily Čerych.
Pořádá: Centrum rozvoje Česká Skalice
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