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Newsletter 4  
 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  

představujeme Vám čtvrté vydání newsletteru Centra rozvoje Česká Skalice, kde naleznete aktuální 

seznam mobiliáře, tiskovou zprávu o proběhlé akci, rozšíření specializované knihovny. Chceme Vás 

informovat o probíhajících akcích a v nejbližších dnes se do Vašich schránek dostane pasport drobných 

památek na území MAS Mezi Úpou a Metují. Nechybí zde ani nabídka poradenství pro rozvoj venkova 

a seznámení s pokračováním mapování kulturních památek. Aktuální informace o projektu „Studnice 

vzdělávání – klíčové kompetence pro rozvoj venkova“ získáte na webových stránkách 

www.centrumrozvoje.eu  

 

Pronájem mobiliáře  
Jednotlivé obce, spolky či svazky obcí, mohli prostřednictvím tohoto newsletteru nabízet mobiliář 

(lavice, stoly, stany, stánky, pódia apod.), který je možné pronajmout či zapůjčit sousedním obcím či 

spolkům. Děkujeme všem, kteří nám poskytli seznam mobiliáře k využití ostatním.  

 

MAS Krkonoše zapůjčuje: 

 3 prodejní stánky – kontakt: pí Eva Trýznová, +420 608 050 063, tryznova@mas-krkonose.cz  

 

MAS Hradecký venkov zapůjčuje: 

 VPK Kunovský party stan, modul 10 x 5 – 6 kusů (cena: 3. moduly 8 000,-Kč; 1. modul 4 000,-

Kč a každý další 2 000,-Kč) 

 Kunovský podlaha 5 x 10 m, ocelové rámy 5x5m, dřevěné desky – 1 kus (cena: 100,-Kč/m2) 

 Brobusta osvětlení, 500 W na stativu – 12 ks (cena: 200,-Kč) 

 Lavičky skládací, kovové podnože 4x4cm,deska 200x60x4cm  - 200 kusů (cena: 20,-Kč) 

 Stoly skládací, kovové podnože 4x4cm,deska 200x25x4cm – 60 kusů (cena: 30,-Kč) 

 MP300 řečnický systém s příslušenstvím komplet – 2 kusy (cena: 1.500,-Kč) 

 Etna nerez plynový infrazářič 12 W – 8 kusů (cena: 200,-Kč) 

 Brobusta prodlužovací přívod 25 m – 6 kusů (cena: 800,-Kč) 

 Brobusta prodlužovací přívod 30 m – 2 kusy (cena: 200,-Kč) 

  

Pasport místních památek  
Na území MAS Mezi Úpou a Metují bylo ukončeno mapování nemovitých kulturních památek, jako 

byli například kostely, fary, kaple, tvrze, památné domy a drobné památky, zejména kříže, památníky, 

kapličky, pomníky, sochy, smírčí kříže apod. Došlo tak k vyhledání památek, její fotodokumentaci a 

zaměření GPS souřadnic. Zmapované památky zpracováváme do pasportu, který Vám v nejbližších 

dnech zašleme prostřednictvím úschovny s odkazem na jeho stažení. Pasport bude rozdělen na 

jednotlivé obce v MAS Mezi Úpou a Metují, s jednotlivými popisy památek a fotodokumentací. 

V případě zájmu dalších obcí, spolků a organizací nás, prosím, kontaktujte a odkaz na pasport Vám rádi 

zašleme. Jedním z výstupů této aktivity bude i výstava z mapování, kterou budete moci zhlédnout 

v Regionálním informačním centru v České Skalici.  

http://www.centrumrozvoje.eu/
mailto:tryznova@mas-krkonose.cz
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V případě zájmu o pasport nás, prosím, kontaktujte: Regionální informační centrum, Legionářská 33, 

552 03 Česká Skalice, tel.: +420 491 453 870, infocentrum@ceskaskalice.cz  

 

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  

 

Umíte správně zadávat veřejné zakázky? 
Co přinesla dubnová novela Zákona o zadávání veřejných zakázek? A jak má v praxi vypadat jejich 

správné zadávání? Na tyto i mnohé další otázky dostanete fundované odpovědi na semináři konaném 

28. listopadu 2012 od 8,30 hod. v Restauraci u Novotných v Řešetově Lhotě. V průběhu celodenního 

semináře vás zkušení odborníci provedou praktickými stránkami zadávání veřejných zakázek v souladu 

s novelou Zákona č. 137/2006 Sb. z 1. 4. 2012, ve světle prováděcích předpisů platných od 1. 9. 2012. 

Pozornost bude věnována zejména výkladům a rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. Přednášejícími budou Mgr. Pavel Herman, ředitel úseku veřejných zakázek ÚOHS a hlavní 

manažer projektu Novelizace zákona o veřejných zakázkách, a Michal Kudrnáč, manažer regionálního 

rozvoje z pořádající organizace - Centra rozvoje Česká Skalice. Seminář se koná v rámci projektu 

Nebojíme se veřejných zakázek, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoje venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. „Účast na 

semináři je proto bezplatná a účastníkům bude po ukončení akce vydáno osvědčení o absolvování 

vzdělávací aktivity,“ vysvětluje Tereza Vaňková z Centra rozvoje Česká Skalice. Nejen představitelé 

obcí a měst a zaměstnanci úřadů, ale i další veřejní zadavatelé z regionu tuto akci nenechali bez 

povšimnutí, a tak je její kapacita už prakticky obsazená. „Jsme si vědomi významu této problematiky. 

Proto i v příštím roce budeme realizovat vzdělávací aktivity zaměřené právě na veřejné zakázky. O 

jejich konání budeme potenciální zájemce včas informovat,“ dodává Vaňková.  

Text: Tereza Vaňková 

 

Olga Sommerová představila nesmrtelnou hvězdu Boženu Němcovou 

Program letos vyhlášeného Roku Boženy Němcové pokračoval v úterý 20. listopadu 2012 ve Vile 

Čerych promítáním dokumentárního filmu režisérky Olgy Sommerové "Nesmrtelná hvězda Božena 

Němcová". Přestože se jedná o starší dokument, prostory jídelny vily se zaplnily do posledního místa. 

Filmový esej o slavné spisovatelce uvedla sama autorka. Návštěvníci si dokument mohli vychutnat na 

velkém plátně. Olga Sommerová několik let přesedala Společnosti Boženy Němcové v Praze. Bohužel 

se jí to ale nepodařilo skloubit s dalšími aktivitami, proto tento prestižní post přepustila své 

následovnici. Činnost pražské SBN posléze v tichosti ustala. Režisérka Olga Sommerová snímek 

"Nesmrtelná hvězda Božena Němcová" pořídila na podzim 1997 jako poctu milované spisovatelce. 

mailto:infocentrum@ceskaskalice.cz
mailto:jiri.kmonicek@centrumrozvoje.eu
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Z filmu je patrné, že se nepídila po skandálech, zaujala ji postava Němcové jako ženy, která vyčnívala 

z tehdejší společnosti. Osobnost, dílo a pohnutý osud geniální autorky interpretují spisovatelé, herečky 

a literární vědci, kteří velikou Boženu obdivují. Sommerová vytvořila dobrý scénář a jako správné 

dokumentaristce jí není cizí ani pohotovost a improvizace. Zrodu dokumentu nahrály i některé příznivé 

náhody, se kterými se původně nepočítalo. V České Skalici natáčela v muzeu, ve Staré škole, v kostele 

a na nádraží. V Ratibořicích na Starém bělidle a na zámku, v Praze na vyšehradském hřbitově 

a v historických exteriérech. „Ráda vzpomínám na dva dny strávené v tomto městě", uvedla. Shodou 

okolností se v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové v době natáčení odehrával jiřinkový bál. Ten 

se ale ve své historické podobě nekoná každý rok, ale pouze jednou za čas. Ve filmu se objevily 

postavy tančící v dobových kostýmech. V sousedním kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde se 

spisovatelka provdala za Josefa Němce, zkoušeli zrovna mladí muzikanti. Jejich skladbu Ave Maria 

režisérka natočila spolu s postavou filmové Boženy Němcové, kterou představovala herečka Jana 

Hanáková. Na českoskalickém vlakovém nádraží se zcela náhodně podařilo režisérce natočit příjezd 

parního vlaku, do kterého představitelka paní Boženy nastoupila. Historický vlak v létě o sobotách 

vozívá výletníky po kraji Boženy Němcové, Aloise Jiráska a bratří Čapků. Supící lokomotiva a prastaré 

vagóny si tak zahrály v dokumentu o největší české spisovatelce. Návštěvníci "filmového klubu" ve 

Vile Čerych odměnili film a vyprávění Olgy Sommerové vřelým potleskem. 

Text: Jan Holý 

 

Specializovaná knihovna 
V rámci projektu jsme rozšířili knihovnu o nové knižní tituly, které si můžete bezplatně zapůjčit. Jedná 

se o tyto tituly: Pavel Nováček - Udržitelný rozvoj; Samospráva venkovských obcí a místní rozvoj; 

PodObal; Řízení obcí I a II. a mnohé další. Specializovaná knihovna je součástí Regionálního 

informačního centra v České Skalici. 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 

knihovny je shodná s provozem Regionálního informačního centra, tzn. pondělí až pátek 9 – 12 a 12:30 

– 17 hodin, soboty  

9 – 12 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  
 

19. 11. – 31. 12. 2012 

Ohlédnutí za Rokem Boženy Němcové 

Regionální informační centrum 

mailto:infocentrum@ceskaskalice.cz
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Výstava připomínající proběhlé akce v rámci Roku Boženy Němcové.  

 

Neděle 25. 11. 2012 / 8 - 18 hodin 

Po stopách zvěře 

Správa CHKO Broumovsko a Centrum rozvoje Česká Skalice ve spolupráci s Mysliveckým sdružením 

SKÁLY Vás zvou na exkurzi. Stejně jako loni se podíváme do míst, kde žije  vydra,  a  na migračních 

trasách zvěře budeme hledat stopy a pobytové znaky velkých savců i dalších živočišných druhů. Z 

důvodu omezeného počtu míst je nutná registrace v Regionálním informačním centru  v  České  Skalici  

nejpozději  do  21.  11.  2012!  Kontakt:  +420  491 453 870 nebo infocentrum@ceskaskalice.cz. 

Registrační poplatek ve výši 20,-  Kč  za  dospělou  osobu  se  vybírá  předem  v RIC Česká Skalice 

nebo při nástupu do autobusu. Děti (do 18 let) zdarma.     

 

6. 12. 2012 / 17 hodin 

Dobrodružství experimentální archeologie 

Vila Čerych 

Uměleckoprůmyslové museum – Muzeum textilu, Muzeum Boženy Němcové a Centrum rozvoje 

Česká Skalice pořádají v rámci volné cyklu přednášek předních východočeských historiků přednášku 

s projekcí Doc. PhDr. Radomíra Tichého, Ph.D., pedagoga Univerzity Hradec Králové. Od plaveb na 

replikách pravěkých dlabaných dřevěných člunů v Egejském moři a v západním Středomoří po unikátní 

Archeopark pravěku ve Všestarech u Hradce Králové.  

 

19. 12. 2012 / 16 hodin 

Slavnostní ukončení Roku Boženy Němcové 

Regionální informační centrum 

Zhodnocení celoročních oslav spojené s kulturním programem. 
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