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Úvod
Rok 2006 přinesl do činnosti občanského sdružení „Agentura pro rozvoj Broumovska“
nový prvek – dlouhodobý projekt ZAHRADA*, který svojí náročností na tvůrčí i organizační
schopnosti členů sdružení, i velkým finančním rozsahem, přinese mnoho nového, kromě více
práce jistě také více radosti a uspokojení s vykonaného díla.
Občanské sdružení uzavřelo v roce 2006 s Benediktinským opatstvím sv. Václava
smlouvu o pronájmu zahrady u kláštera
v Broumově a zároveň se ve „SPOLEČNÉM
PROHLÁŠENÍ K PROJETKU ZPŘÍSTUPNĚNÍ
KLÁŠTERNÍ ZAHRADY VEŘEJNOSTI“ (uvedeno
v příloze) nejen zavázalo ke zpřístupnění zahrady
veřejnosti, ale otevřeně deklarovalo svůj pozitivní
postoj k faktu, že „Klášterní zahrada je unikátní
prostor s vlastní neopakovatelnou atmosférou.
Prostor, který zavazuje. Výjimečnost takového
místa může vyniknout naplno jen pokud bude živý
a o to oběma subjektům jde. Klášterní zahrada i
klášter samotný jsou jedním objektem. Aktivity
v žádné jeho části nebudou narušovat celistvost
Obr. 1 Dům v klášterní zahradě
tohoto místa a jeho odkaz.“
Vážnost takového závazku a jeho dodržení chápeme jako východisko pro všechna jednání
a všechny kroky, které budeme v ZAHRADĚ* podnikat. Situace je o to vážnější a pro nás, jako
tvůrce nové ZAHRADY* náročnější v tom, že klášterní zahrada je na národní kulturní
památkou ČR.
Důležitá je i finanční
stránka tohoto nového
projektu
ZAHRADA*.
Náklady na projekt a
následně na opravy a
obnovení celé téměř 2,5
ha velké plochy přesahují
možnosti
dárců
na
Broumovsku i výnosů
z podnikatelských aktivit
sdružení
(prodeje
publikací,
reklamy,
vstupného na kulturní
akce a podobně).
Zatímco
dosud
sdružení
hospodařilo Obr. 2 Letecká mapa – historické centrum města, klášter a zhrada
s prostředky
získanými
z darů, vstupného a prodeje, musí se v budoucnu více zaměřit na dotace a granty. To je
změna v přístupu k hospodaření směrem k rozšíření dosavadních zdrojů. Zatím jsme
hospodařili nezávisle a spíše podporovali jiné, než čerpali hotové peníze z grantových
programů.
Naše prokazatelné úspěchy v předchozích letech zakládají vysokou dávku jistoty, že
náročný úkol v ZAHRADĚ* i ostatní aktivity, ve kterých budeme pokračovat, také úspěšně
zvládneme.

Občanské sdružení „Agentura pro rozvoj Broumovska“.
Občanské sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska (dále jen APRB) byla založena
z iniciativy pana Jana Školníka, ředitele firmy HOBRA – Školník s.r.o.. Důvodem založení
APRB bylo přesvědčení, že firma, působící v určitém prostředí, má vůči němu odpovědnost.
Její odpovědnost nekončí za branami závodu či spokojeností zákazníků, ale je odpovědná i
vůči svému bezprostřednímu okolí a to nejen v otázkách životního prostředí, ale v širším slova
smyslu. Stejně tak jako zdravá firma nemůže existovat v nemocném prostředí, je ono prostředí
(region) závislé na zdraví svých firem.
Občanské sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska bylo založeno jako dobrovolné
sdružení fyzických a právnických osob za účelem podpory rozvoje regionu Broumovsko
především v oblasti cestovního ruchu, kultury a sportu.
Strategií APRB je zejména propojování, stavění mostů a komunikace mezi nejrůznějšími
subjekty v regionu. Tento úkol není, při rozmanitosti zájmů a ekonomické úrovni celé naší
země, jednoduchý. Proto je bezpodmínečně nutné dlouhodobé působení APRB, trpělivost a
pokora.
V Agentuře pro rozvoj Broumovska si velmi naléhavě uvědomujeme, že duch místa je
přesně to, co na člověka působí, když na Broumovsko zavítá. Je příjemné tyto pocity prožívat.
Jsou velmi silné a pro toho, kdo taková místa dosud nenavštívil, mnohdy nepochopitelné.
Broumovsko je podmanivé krásou krajiny, historií, lidmi, kteří zde žijí. Unikátním prolínáním
přírodních krás, historického a kulturního dědictví, krajiny jako celku a lidí je Broumovsko
ojedinělé. Proto se k Broumovsku a lidem, kteří v něm žijí, chováme s úctou a velmi
odpovědně.
Usilujeme o spojování všech lidí, kteří aktivně pro region pracují. Usilujeme o vzájemné
informování i o to, abychom o sobě více věděli. Snažíme se, aby každý našel cestu do
volného společenství, spojeného tématem „Broumovsko“.
Agentura je partnerem všude tam, kde je o to
požádána, a sama nabízí partnerství všem, kdo o
to stojí. Například ve spolupráci s Dobrovolným
svazkem obcí Broumovska získává podporu
z fondů Evropské unie. V jejich rámci je například
finančně
podporován
internetový
portál
www.broumovsko.cz, určený především turistům
a dalším návštěvníkům našeho kraje. Aktuálně
informuje o dění na Broumovsku, o jeho krásách i
proměnách, doporučuje turisticky zajímavá místa.
Díky podpoře od podnikatelských subjektů
může Agentura pro rozvoj Broumovska realizovat i
další projekty, nejen internetové, o kterých
informuje i tato výroční zpráva nebo publikace
„REGION BROUMOVSKO 2006 LIVE“.
Na Broumovsku pracuje mnoho lidí, kterým
není lhostejný tento kraj, nejsou jim lhostejní lidé
v něm žijící, a kteří si i našimi aktivitami plní své
sny a potřeby. Plný výčet není možný.Avšak v jejich spolupráci je ohromná síla. V minulém
roce se nám v mnohém podařilo pozvat tyto lidi k součinnosti a společně vytvořit mnoho
zajímavých a užitečných aktivit, jež přispěly k dobrému jménu našeho občanského sdružení a
jeho členů na veřejnosti a hlavně přinesly množství nádherných prožitků všem zúčastněným i
návštěvníkům našich společných akcí.
Obr. 3 www.broumovsko.cz

Naši dárci a partneři
K našim partnerům, kteří nás nejen podporovali,
ale s nimiž jsme společně organizovali naše
aktivity patří zejména
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
Město Broumov
Město Police nad Metují
Město Teplice nad Metují
Město Meziměstí
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
Nadace VIA
Nadace Roberta Bosche
Královéhradecký kraj
Podnikatelský klub Broumovska
Dům dětí a mládeže Ulita Broumov
Městská knihovna
Městské muzeum
Technické služby města Broumova
Broumovské stavební sdružení, s. r. o.
CEDIMA Meziměstí, s.r.o.
PETR MAREK - Archiv vín
Dřevoterm, s.r.o.
VEBA, textilní závody, a.s.
FIRMA ŠKOLNÍK, s.r.o.
HOBRA – Školník, s.r.o.
JUDr. Drahomír Růčka
K2 atmitec syst, s.r.o.
Karel Franc LUTOMA
Lesní společnost Broumov Holding, a.s.
SERVIS ČERNÝ, s.r.o.
Otakar Prikner – tepelné zpracování kovů
Z – TRADE, s. r. o.

Obr. 4-9 Snímky z klášterní zahrady

Přehled našich činností v roce 2006
(uskutečněných samostatně či ve spolupráci s partnery)
Informace o Broumovsku – Internet
Mluvíme-li o internetu, potom je to rozrůstající se rodina na doméně broumovsko.cz:
Naše Broumovsko je regionální zpravodajský server,
který si hledá cestu k místním patriotům a chtěl by jim
poskytnout prostor pro sdílení informací a názorů. Zároveň
bude místem koncentrovaných informací o Broumovsku a
jeho rozvoji – nase.broumovsko.cz.
Samostatnou kapitolou jsou stránky různých subjektů a
institucí, které projevily svůj zájem a kterým APRB poskytla
podporu a prostor:
¾
ve
spolupráci
s Podnikatelským
klubem
Broumovska: Pracujte – Regionální burza práce
prace.broumovsko.cz,
¾
ve
spolupráci
s
Podnikatelským
klubem
Broumovska
–
podnikatelský
server
invest.broumovsko.cz,
¾
ve spolupráci s Radkem Kolářem: Běhání – server
s tematikou běhání a běžeckých závodů na Broumovsku
behani.broumovsko.cz,
¾
ve
spolupráci
s obnoveným
broumovským
divadelním souborem: Divadelní soubor Wokno – stránky
ochotnického souboru wokno.broumovsko.cz,
¾
v neposlední řadě domovská stránka APRB nase.broumovsko.cz, kde se
snažíme uplatnit všechny naše zásady a šířit kvalitní pozitivní informace.
APRB vznik všech uvedených stránek iniciovala, některé z nich technicky zajistila. Stále
máme na zřeteli jejich úroveň a průběžné obnovování.
Zahájení turistické sezóny v prostorách kláštera
Vinum et cetera – v předvečer zahájení turistické
sezóny pořádá Agentura pro rozvoj Broumovska pro
svoje partnery a podporovatele večerní setkání, kde jsou
formou řízené degustace s hlavním sommelierem Salónu
vín pozvaní hosté seznámeni s kolekcí vybraných vín.
Součástí je i dobročinná aukce vín, jejíž výtěžek je
rozdělen ve vlastním grantovém schématu. V roce 2006
bylo získáno 60 tis. Kč, které se použijí na financování
programu Máme rádi Broumovsko. Součástí veřejné
ochutnávky
nejlepších
českých
vín z kolekce Salónu vín ČR je pravidelně ojedinělý kulturní
program, spojující místní děti a amatérské umělce
s profesionály nejlepší úrovně. V rámci kulturních
programů této akce jsme již mohli vyslechnout děti ze ZUŠ
Broumov. Viděli jsme je tančit, slyšeli jsme muzikálové
písně interpretované místními pěvci a zaposlouchali se do
rytmů místní romské kapely. Program v roce 2006, kdy se
konal již 3. ročník, vyvrcholil vystoupením Rhythm Fantasy
Radka Krampla a Tria Roberta Balzara. Vinum et cetera se stalo průkopníkem ve využívání
nádvoří Broumovského kláštera pro kulturně-společenské akce.

ZAHRADA* – klášterní zahrada v Broumově
V červenci 2006 se „Agentura pro rozvoj Broumovska o.s.“ dohodla s Benediktinským
opatstvím sv. Václava na záměru,
zpřístupnit společně prostory klášterní
zahrady v Broumově veřejnosti. Zahrada
za klášterem je unikátní prostor s vlastní
neopakovatelnou
atmosférou.
Výjimečnost takového místa může
vyniknout naplno jen pokud ožije
přítomností a životem lidí. ZAHRADA*
může být vším, co si člověk v této
souvislosti dovede představit. Budeme
rádi, pokud také přispěje k lepšímu
vztahu lidí k městu a k prostředí, ve
kterém žijeme. Přejme si tedy, aby tento
program, o jehož vysokou kvalitu usilujeme, získával stále více příznivců. Nechť se prostor
klášterní zahrady rozezní kroky a obohatí myšlenkami lidí, kteří do zahrady zavítají.
Koncert pěveckého sboru Rastislav v Broumově
Po úspěšném letním programu koncertů v cyklu „Za poklady Broumovska“ a festivalu
divadelních představení zorganizovaly Agentura pro rozvoj Broumovska a Město Broumov
jedinečný umělecký zážitek. V neděli 17. září 2006 v 19 hodin se v klášterním kostele sv.
Vojtěcha v Broumově uskutečnil koncert „Sedm posledních slov vykupitelových“ od Josepha
Haydna v podání smíšeného pěveckého sboru Rastislav z Blanska a komorního orchestru
Czech Virtuosi. Koncert doprovodil přednesem duchovní meditace pan Radovan Lukavský.
Celkem se v prostorách kostela představilo 75 účinkujících. Dirigent sboru Rastislav pan
Jaroslav Martinásek, uvedením Haydnova díla s tématem Ježíšových posledních slov na kříži,
složil v působivém prostředí kostela sv. Vojtěcha hold kulturnímu a duchovnímu odkazu
Broumovska. Inspirací mu bylo nalezení Turínského plátna v tomto kostele v roce 1998.
Omalovánky „Broumovské pramínky“
Malíř a výtvarník Jaroslav Cita, jehož rozsáhlá
celoživotní tvorba je určena především pro děti, je autorem
obrázků s motivy Broumovska, doplněných básničkami.
Vybízíme děti, aby vybarvené obrázky posílaly ke zveřejnění
na internetových stránkách Naše Broumovsko. Chceme tak
pěstovat a rozvíjet vztah ke krajině jejich dětství.

Kalendář s historickými pohlednicemi Broumovska, Policka, Teplicka, Stárkovska a
Meziměstska
Jedinečný kalendář s historickými pohlednicemi uvedených území mile zkrášlí pracovní stůl
každého, kdo se zajímá o svůj region, o jeho minulost a vývoj, a chce přispět k jeho lepší

budoucnosti. Pestrý výběr pohlednic mapuje celé Broumovsko a je zajímavým svědectvím o
dřívější tváři měst a obcí, kde dnes žijeme. Nabízí působivé pohledy na místa a stavby, jak je
neznáme anebo znát již nemůžeme.

MTB Pohár Broumovsko
Seriál veřejných závodů horských kol v Xcountry tvoří tři závody: V roce 2006 již 13. ročník
veřejného závodu horských kol APRÍLOVÁ
OSMIČKA v Teplicích nad Metují, , 6. ročník
závodu silničních kol BIKE KOSTKA v Broumově,
a 6. ročník VELKÉ CENY v Polici nad Metují,.
Spojení všech akcí do seriálu podpořila Agentura
pro rozvoj Broumovska.
Rok broumovských stromů a vysazení
dubu ve Schrollově parku
Životní prostředí je jednou z nejcennějších
deviz Broumovska. Nejde však jen o samotné
prostředí, ale i o vztah k místu, kde žijeme a o
vědomí, že jej můžeme zlepšovat a přitom si
navzájem pomáhat. APRB pomohla s touto akcí
propagací a finančním přispěním svým stálým
partnerům, Městu Broumov (odboru životního
prostředí) a DDM Ulita.

Za poklady Broumovska
Cyklus
skvělých
koncertů
v unikátních
prostorách devíti kostelů tzv. broumovské barokní
skupiny, jejichž architekty jsou otec a syn, Kryštof a
Kilián Ignác Dientzenhoferové.
Z programu,
který
jmenujme v božanovském kostele sv. Máří Magdalény
koncert barokní hudby „Fiori Musicali“ v podání Akademie
staré hudby Brno, v heřmánkovickém kostele vystoupili
Pražští komorní pěvci s programem Hudba staletí andělů a
ďáblů - Missa Beat: Virg: Mariae. V kostele sv. Vojtěcha
v Broumovském klášteře nadchla posluchače Edita Adlerová
s programem Duchovní hudbou stoletími. V otovickém
kostele vystoupil soubor La Gambetta s Hudbou barokních
chrámů. martínkovický kostel přivítal soubor Ritonello s Mars
Angelicus aneb Barokní Bitva na Nebi, kostel ve
Vernéřovicích Affetto musicale s duchovní vokální hudbou
od středověku po gospely a spirituály. Kostel ve Zdoňově
přivítal Collegium Musicum Brno s programem Hudební
klenoty barokní Itálie. Následoval koncert v kostele ve
Vižňově, kde s Tanci staré Evropy vystoupila Zuzana
Lapčíková a přátelé. Na závěr šonovský kostel sv. Markéty a
Dobrý Večer Quintet Klasický. Viz níže oddíl „Projekty“.
Na koncertech jsme se podíleli tím, že jsme podnítili
jejich uspořádání a pomohli s propagací.

návštěvníky

uchvátil,

Podpora místních iniciativ.
Projekty:
Poznejte Broumovsko; Za poklady Broumovska; Užijte si Broumovsko
tvoří páteř spolupráce občanského sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska s místní
samosprávou ve městech a obcích a s Dobrovolným svazkem obcí (DSO) Broumovska.
APRB je zatím jejich jediným partnerem a na pořádaných akcí se nejen aktivně zúčastňuje,
ale podporuje je i organizačně a váhou své autority, kterou si za dobu existence na
Broumovsku získalo.
Projekt Poznejte Broumovsko
Tento projekt, realizovaný „DSO Broumovsko“ s partnerstvím APRB, s finanční podporou
ze Společného regionálního operačního programu Královéhradeckého kraje, propagoval
v loňském roce a v roce 2005 Broumovsko inzercí v časopisech, zaměřených na cestovní
ruch, promoakcemi, pořádanými
v městech a obcích vydáním 12-ti
nových
propagačních
a
informačních
materiálů,
poznávacím pobytem pro 26
novinářů a dalšími činnostmi, které
již byly výše uvedeny (například
financování
budování
portálu
www.broumovsko.cz)
Za poklady Broumovska
Projekt navazoval v roce 2006
na výše uvedený „Poznejte
Broumovsko“ zejména netradiční
propagací broumovské skupiny
kostelů (viz výše popis) a
rozšířením
portálu
www.broumovsko.cz. Je rovněž
finančně
podporován
z fondu
Společného
regionálního
operačního
programu
Královéhradeckého kraje.
Užijte si Broumovsko
Společný
program
DSO
Broumovsko a APRB, zaměřený
na
propagaci
Broumovska,
zejména zlepšení informačního
servisu pro návštěvníky. Loni byl
připraven a v letošním roce bude
společně realizován.

Máme rádi Broumovsko
Agentura pro rozvoj Broumovska o.s. vyhlásila 1. ročník
programu „Máme rádi Broumovsko – Máme rádi místo, kde
žijeme“. Program je zaměřen na všechny aktivity spojené
s prohlubováním upřímného vztahu dětí a mládeže k regionu
Broumovska. Spolu s finanční podporou budou vybrané skupiny
dětí pozvány k prohlídce broumovského kláštera a klášterní

zahrady. Smyslem je pomoci realizovat projekty, které si účastníci projektu sami navrhnou a
budou řídit. Finanční prostředky na celý program byly získány z dobročinné aukce vín, která
se uskutečnila v rámci akce Vinum et cetera (viz kap. Přehled našich činností).

Seznam grantů v roce 2006.
V roce 2006 jsme se zúčastnili grantového řízení, vypsaného nadací VIA, na vybavení
zahrady. Název projektu „Zahrada* – zpřístupnění klášterní zahrady v Broumově veřejnosti“.
K cílům projektu patřilo otevření Zahrady* veřejnosti, předprojektová příprava na projekt
obnovy Zahrady* ve smyslu našich závazků a představ, a aktivizace dalších subjektů,
směřující k participaci na ostatních aktivitách našeho sdružení a na dění na Broumovsku.
Paralelně s naším projektem podali společný projekt s podobným zaměřením s názvem
„Naše zahrada“ Odbor životního prostředí Městského úřadu v Broumově a DDM Ulita na
úpravu zanedbaného prostoru kolem Domu dětí a mládeže a sousedící Základní školy,
přičemž byla deklarována spolupráce všech zmíněných subjektů včetně APRB.
Na společném jednání se zástupci nadace VIA v Broumově a po zvážení priorit i možností
obou projektů byl vybrán projekt „Naše zahrada“ DDM Ulita a OŽP. Oba projekty nadace VIA
nemohla podpořit.
Protože ZAHRADA* je v současné době i v budoucnosti hlavní prioritou v práci sdružení,
jsme rozhodnuti zúčastňovat se grantových řízení všude tam, kde jsou jeho podmínky
v souladu s našimi záměry a cíli.
Na stejný účel jsme žádali o podporu Lesy ČR ve vypsaném darovacím řízením. Vzhledem
k tomu, že se sešlo celkem 190 žádostí, z nichž bylo vybráno jen 18 v celkové výši 2,6 mil.
korun, nebyla naše žádost podpořena, nicméně máme potvrzený zájem o spolupráci a
připravujeme společné akce.
V minulých letech (před vznikem projektu ZAHRADA*) byly podpořeny tyto naše projekty:
Broumovské kulturní léto (Nadace Roberta Bosche) 1,5 mil. Kč
Kulturní a společenské dění na Broumovsku (Česko-německý fond budoucnosti)
Týden pro Broumovsko (Ministerstvo Kultury ČR)

Finanční zpráva
Výsledovka analytická
Období:

Ukončení roku 06
Náklady

Účet
501,1
501,2
501,3
501,5
501,6
501,7
501,8
501,9
502,1
502,2
503,1
511,1
512,2
513,synt.
518,1
518,10
518,12
518,15
518,16
518,17
518,2
518,20
518,25
518,3
518,4
518,7
518,9
518,99
521,1
521,2
524,1
527,2
545,synt.
548,synt.
549,synt.

Popis

Výnosy

Konečný zůstatek Účet

Kancelářský materiál 1 871,00
Drobný spotř. materiál 19 391,50
Čistící prostředky
349,00
Drobný hmotný majetek10 442,00
Dokumentační materiál 1 860,00
Občerstvení
24 588,00
Wokno, materiál
517,00
Kalendáře
4 429,70
Elektřina
10 379,94
Vodné, stočné
486,50
PHM
564,50
Opravy a údržba
38 546,00
Použití osobního
4 165,00
Náklady na reprezentaci1 374,00
Poštovné
3 555,00
Nájemné
23 953,59
Ubytování
3 112,00
SW služby
1 071,00
Správní poplatky
570,00
Účetnictví, daně
20 000,00
Bankovní poplatky
3 806,50
Honorář
84 500,00
Vstupné na akce
1 400,00
Telefonní poplatky
23 051,58
Kopírování
247,50
Reklama, propagace 292 817,00
Tisk, grafické práce
6 838,70
Ostatní služby
219 945,00
Stálí zaměstnanci
28 979,00
Dohody o provedení 132 400,00
Pojistné na sociální
10 194,00
Zákonné pojištění
523,00
Ostatní pokuty a penále 426,00
Ostatní provozní náklady
0,10
Nedaňové náklady
3 531,00
Náklady celkem:

601,1
601,2
601,3
602,1
602,3
602,4
648,synt.
662,synt.
682,1
682,2
682,3
682,4
691,2

Popis

Konečný zůstatek

Kalendáře
64 006,00
Omalovánky
760,00
Reklamní předměty
116 415,00
Poskytování reklamy
356 000,00
Pořádané kulturní akce 19 140,00
Příjmy z pronájmu
12 000,00
Ostatní provozní výnosy 8 584,22
Úroky
25,70
Přijaté dary od obcí
345 000,00
Přijaté dary od fyzických 29 950,00
Přijaté dary od podnik
47 000,00
Přijaté dary od nadací
50 000,00
Dotace na mzdy od ÚP 36 108,00
Výnosy celkem:

1 084 988,92

979 885,11

Hospodářský výsledek ve výši +105 103,81 Kč bude sloužit k pokrytí
provozních nákladů sdružení na počátku roku 2007.
Přijaté dary od obcí jsou vyjádřením jejich podpory našim projektům. Na
obnovu klášterní zahrady, konkrétně na předprojektovou a projektovou přípravu
rekonstrukce a zpřístupnění, na pořádání koncertů, na náklady divadelního souboru
Wokno a další.
Od Nadace VIA jsme obdrželi dar 50 tisíc korun. Tato nadace se rozhodla
ocenit firmu Hobra – Školník, s.r.o. v Broumově, která dlouhodobě a systematicky
podporuje rozvoj broumovského regionu. Pan Jan Školník rozhodl věnovat tyto
prostředky Agentuře pro rozvoj Broumovska. Dary od fyzických osob a od podnikatelů
byly neúčelové a použili jsme je k realizaci našich aktivit.

Občanské sdružení Agentura pro rozvoj Broumovska nemá k závěru roku
2006 žádné finanční závazky vůči státu, podnikatelům ani fyzickým osobám.

Občanské sdružení
Agentura pro rozvoj Broumovska
Klášterní zahrada 1
P.O. Box 81
550 01 Broumov
e-mail:
agentura@broumovsko.cz
web:
www.nase.broumovsko.cz

