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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - 2011

Obecně prospěšná společnost ZÁMEK SKALIČKA byla založena fyzickými osobami,
majiteli zámku Skalička, Kamilem Pilkou a Patrikem Petríkem 8. listopadu 2010.
Jejím posláním je propagovat tuto, do toho času téměř zapomenutou, kulturní
památku Zábřežska a umožnit její smysluplné využití pořádáním kulturněspolečenských akcí na zámku a v přilehlém parku.

Tato výroční zpráva vzhledem k pozdnímu datu založení o.p.s. v roce 2010
(8.11.2010), zcela mimořádně podchycuje období delší než jeden rok (tj. období od
8.listopadu 2010 až do 31.prosince 2011).

I.

Rok 2010

V roce 2010 došlo k základnímu nastavení fungování organizace, zejména
konstituování správní a dozorčí rady, ladění kompetencí a interních pravidel a také
zabezpečení základních finančních prostředků ke krytí potřeb obecně-prospěšné
společnosti.
Druh obecně-prospěšných služeb (k 8.11.2010 - datu jejího založení):
 koordinace aktivit zaměřených na rekonstrukci, revitalizaci a další rozvoj ZÁMKU
SKALIČKA, jakožto kulturního dědictví předků
 podpora a organizace kulturních, vzdělávacích, sportovních a volno-časových
aktivit pořádaných na ZÁMKU SKALIČKA a v zámeckém parku
 provozování galerijní činnosti na ZÁMKU SKALIČKA, včetně pořádání
doprovodných akcí (přednášky, literární a hudební pořady, multimediální projekty,
sympozia, výtvarné dílny, apod.)
 zřízení a provozování expozice týkající se historie ZÁMKU SKALIČKA, léna
SKALIČKA a původně samostatné obce SKALIČKA
 šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti umění, historie, krajinářství a péče
o kulturní památky
 podpora rozvoje cestovního ruchu a propagace ZÁMKU SKALIČKA, jakož i
Zábřežského regionu
Doplňková činnost:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Velkoobchod a maloobchod
 Ubytovací služby
 Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 Pronájem a půjčování věcí movitých
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorskéčinnosti
 Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovníčinnosti
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II.

Rok 2011

Kulturně-společenská činnost
Kulturní rok na Skaličce byl zahájen besedou o historii zámku za spolupráce místní
organizace dobrovolných hasičů (SDH Skalička). Vztah domácích lidí k tomuto tématu
potvrdil velmi vysoký zájem, takže bylo dosti složité v daný moment najít dostatek
pohodlných míst pro všechny účastníky. Potvrdilo se, že v zimě, kdy nelze akci jednoduše
přemístit, se musí organizovat pouze takové akce, kde je předem znám počet návštěvníků.
Z důvodů redukce nákladů na topení jsme se rozhodli pokračovat až v květnu – hned na
začátku měsíce, 10. 5., v prostorách Galerie zámku, zasedala Rada města Zábřeh. Pro
zámek Skalička to znamenalo ocenění a zároveň uznání smysluplnosti našich aktivit
oficiálními autoritami města. Jelikož o Zasedání rady informoval i regionální tisk, setkání
radních nám kromě zvýšení prestiže v regionu pomohlo i efektivně nastartovat jarní PR
kampaň zaměřenou na slavnostní otevření právě dokončeného Zámeckého parku. Ten byl
po dobu 2 let nákladně opravován především z prostředků fondů Evropské Unie,
Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a
krajiny, Primární oblast 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny). ZÁMEK
SKALIČKA, o.p.s. za aktivní pomoci SDH Skalička připravila 21.května organizačně
nejnáročnější událost sezony - tzv. "PARK-ování na Skaličce" aneb „Slavnostní otevření
zámeckého parku“ s bohatým kulturním programem: vystoupilo několik hudebních skupin
(Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, rocková skupiny „Lišajband“ a „DJ Neruda“), byly
připraveny atrakce pro děti i dospělé (skákací hrad, kácení máje, ohňostroj, občerstvení).
Otevření se zúčastnili významné osobnosti regionu - Radovan Rašťák, náměstek
hejtmana olomouckého kraje, František John, starosta města Zábřeh, další zastupitelé
města a zástupci regionálních médií. Díky městu Zábřeh, dobré reklamě v tisku a návštěvě
cca. 450 lidí se nám touto akcí podařilo výrazně zvýšit povědomí o existenci zámku na
Skaličce.
Po zpřístupnění parku se do interiérů zámku v průběhu roku 2011 postupně stěhovali 4
výstavy umělců: keramičky Martiny Rihákové z Bratislavy, výtvarníka Ondřeje Růžičky z
Prahy, fotografa Martina Sitty ze Zábřeha a Aleše Kauera z Jihlavy. Složení výstav nemělo
vyhraněný koncept, spíše bylo poskládáno různorodě tak, aby se ukázalo, co bude lidi
nejvíce zajímat. Zjistilo se, že nejvyšší návštěvnost není daná ani tak druhem umění, ale
spíše vztahem k regionu. Nakonec všechny výstavy byly úspěšné – návštěvnost vernisáží
se pohybovala v průměru kolem 70-ti, a nejvíce, až 130 lidí, přišlo na otevření výstavy
„provokativního“ a v Šumperském regionu již známého Aleše Kauera.
Na podzim 2011 jsme začali pořádat nový typ komorní společenské události s řízeným
počtem návštěvníků – tzv. „Zámecké vinobraní“. Poučeni z Besedy o historii zámku, která
proběhla v únoru, jsme zavedli rezervační systém.
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Závěr:
Celkově se v roce 2011 uskutečnilo 10 nosných (viz. Tabulka níže) a 4 další,
doplňkové, kulturně-společenské akce. V průběhu roku se tak do zámeckého areálu
na Skaličce přišlo podívat 1.700 zájemců.

Přehled nosných kulturně-společenských akcí v roce 2011:

děti 3.ZŠ Zábřeh pod vedením
paní učitelek
Miloš Lachnit, ředitel školy,
ZÁMEK SKALIČKA OČIMA
26.11.2011
František John, starosta
DĚTÍ
Zábřeha,
Bořivoj Šarapatka, poslanec
parlamentu ČR

12.11.2011 Zámecké Vinobraní II.

Jan Hedrich , prezident Spolku
přátel valtických vín

1.10.2011 Zámecké vinobraní I.

Jan Hedrich , prezident Spolku
přátel valtických vín

10.9.2011 Výstava kreseb a objektů
"FRAGILE - výstava pro
až
25.9.2011 Lily"

Aleš Kauer, výtvarník-samouk,
básník, vydavatel a
příležitostný herec, rodák ze
Zábřeha

20.8.2011
Výstava fotografií
až
"ŽENY / WOMEN"
4.9.2011

Martin Sitta, fotograf,
rodák ze Skaličky
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16.7.2011
Výstava obrazů
až
"MUŽI / MEN"
14.8.2011

Ondřej Růžička, malíř, Praha

28.5.2011
Výstava "KERAMIKA"
až
10.7.2011

Martina Riháková, keramička,
Bratislava

Radovan Rašťák,
náměstek hejtmana
"PARK-ování na Skaličce"
olomouckého kraje,
aneb
21.5.2011
František John, starosta
Slavnostní otevření
Zábřeha,
zámeckého parku
Lukáš Běhal, starosta SDH
Skalička

Zasedání rady města
10.5.2011
Zábřeh

5.2.2011

Beseda o historii zámku

František John, starosta
Zábřeha
a
členové Rady města Zábřeh

Stanislav Lapčík,
Zemský archiv Opava,
pobočka Olomouc,
Adéla Knobová, původní
majitelka

Projekty / Granty na kulturně-společenskou činnost
Projekt „"PARK-ování na Skaličce" aneb „Slavnostní otevření zámeckého parku“
Z celkového rozpočtu akce, jejíž nákladová složka činila 58.798,- Kč byla poskytnuta
dotace ve výši 25.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Podpora kulturních
aktivit v olomouckém kraji v roce 2011“ a dále na tento projekt přispělo město Zábřeh ve
výši 4.700,- Kč z programu města „Na podporu akcí v oblasti sportu, kultury a ostatních
volnočasových aktivit v roce 2011“.
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Propagace a publikační činnost
Leporelo
Za účelem propagace zámku Skalička, jeho historie, rekonstrukce a současného života
bylo vydáno 8-mi stránkové, skládací leporelo - propagační materiál pro turisty o formátu
pohlednice s nákladem 3.000 výtisků (viz. obrázek níže). Leporelo je kontrolovaně
rozdáváno návštěvníkům zdarma.
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Noviny a časopisy
V roce 2011 bylo publikováno 14 článků o probíhajících kulturně společenských akcích,
z toho v Zábřežském zpravodaji 9, v Šumperském a Jesenickém deníku 3 a v Týdnu na
Severu 2 (příklady 2 článků Šumperského a Jesenického deníku - viz. obrázky níže).
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Webové stránky
V roce 2011 jsme představili naše webové stránky www.zamek-skalicka.cz. Využívali jsme
je především jako informační nástroj při pořádání akcí. Postupně se doplňovaly i části
týkající se historie a průběhu rekonstrukčních prací. V průběhu roku jsme zde zaznamenali
2.300 návštěv.

Spolupráce s ostatními subjekty

1. Členství v AMHZ

Zámek Skalička je členem Asociace majitelů hradů a zámků. Hlavním cílem Asociace
majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších
historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví.
Asociace usiluje o dosažení tohoto hlavního cíle prostřednictvím následujících činností a
iniciativ:
a) zajištění společného postupu členů Asociace vůči státním a mezinárodním
orgánům na všech úrovních;
b) vytvoření určitého fóra pro členy, v jehož rámci si mohou vyměňovat zkušenosti z
oblasti záchrany, oprav a údržby hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších
historických památek, včetně zkušeností získaných při jednání se státními a
mezinárodními orgány na všech úrovních;
c) získávání finanční podpory od státních a mezinárodních orgánů zaměřené na
záchranu, opravy a údržbu hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších
historických památek;
d) aktivní spolupráce s různými organizacemi, zejména těmi, jejichž oblastí zájmu je
kultura, architektura a historie;
e) aktivní spolupráce se zahraničními a mezinárodními organizacemi s obdobným
zaměřením.
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2. Členství ve sdružení Jeseníky
Zámek Skalička je členem sdružení Jeseníky, které integruje různé organizace v oblasti
cestovního ruchu. Jedná se o nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné
zájmové sdružení právnických osob, kterého hlavní cíle jsou:
a) hájit a prosazovat společné zájmy členů Sdružení související s rozvojem
cestovního ruchu (dále jen „CR“) v Jeseníkách, investicemi a infrastrukturou
cestovního ruchu, rozvojem služeb a vzděláváním lidských zdrojů,
b) usilovat o kvalitní rozvoj služeb cestovního ruchu v souladu s principy trvale
udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti,
c) hájit dobré jméno Sdružení a jeho členů a poskytovat členům společensky i
odborně uznávanou a respektovanou organizaci a platformu s cílem prosazování
společného zájmu.
Naše spolupráce s tímto sdružením započala až koncem roku 2011 zejména za účelem
odborné výpomoci při medializaci akcí v budoucnu.

3. Partnerství se Sborem dobrovolných hasičů (SDH) na Skaličce

Hlavní cíl SDH Skalička je pomoc při krizových situacích. V poslední době se věnuje sbor
hlavně preventivní činnosti pro děti, mládež a dospělé. Jedná se hlavně o věci, jak
krizovým situacím předcházet. Tuto osvětu provádí na základních školách, veřejných
akcích a klubovně SDH Skalička.
Spolupráce zámku Skalička s místními hasiči však tkví v udržování tradic na Skaličce a to
zejména společným pořádáním kulturních akcí (Kácení máje, Gulášová párty).

4. Partnerství se 3. Základní školou Zábřeh
Zámek Skalička udržuje trvalé partnerství s 3. Základní školou Zábřeh. Žáci školy
chodí vypomáhat do parku a areál je využíván základní školou pro pořádání aktivit
školy. Vše je vykonáváno bezúplatně.
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5. Klub českých turistů
Zámek Skalička má trvalé vztahy s Klubem českých turistů, které organizuje výlety do
areálu mimo standardní návštěvní hodiny.

Doplňková činnost - kavárna
Od 3. června 2011 byla doplňková činnost ZÁMEK SKALIČKA, o.p.s. rozšířena o
hostinskou činnost. Na základě toho mohla být zprovozněna kavárna s pravidelnou
otevírací dobou, vždy v neděli, od 14.00 do 19.00. Její otevření pomohlo zejména
logisticky řešit občerstvení při větších akcích a také přispělo ke zvýšení celkové
návštěvnosti pořádaných výstav mimo vernisáže. Obsluha v kavárně je prováděna
dobrovolníky zdarma, jelikož tržby se pohybují řádově ve stokorunách za každou neděli,
což by nestačilo pokrýt ani náklady na zaplacení obsluhy.
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III.

Složení řídících a kontrolních orgánů společnosti
v letech 2010 a 2011

Správní rada:
předseda správní rady:

Ing. Kamil Pilka, dat. nar. 07.08.1966

člen správní rady:

Ing. Pavel Fára, dat. nar. 09.09.1963

člen správní rady:

Petr Krabička, dat. nar. 24.12.1976

Dozorčí rada:
předseda dozorčí rady:

JUDr. Patrik Petrík, dat. nar. 06.07.1973

člen dozorčí rady:

Ing. Václav Štadlman, dat. nar. 01.12.1980

člen dozorčí rady:

Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., dat. nar. 26.06.1958

IV.

Účetnictví ZÁMEK SKALIČKA, o.p.s.

Zámek Skalička hospodařil v roce 2011 se ztrátou 63.000,- Kč. Celkové náklady na provoz
činily 294.000,- Kč, celkové výnosy 231.000,- Kč. Detailní pohled na účetnictví obecně
prospěšné společnosti je uveden v přílohách č.1 a 2.

Tato výroční zpráva byla schválena na společném zasedání Správní a Dozorčí rady,
které se uskutečnilo na zámku Skalička dne 25.6.2011.
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Příloha č. 1: Stav účtů k 31.12.2011

Výroční zpráva ZÁMEK SKALIČKA, o.p.s.

Stránka 12

Příloha č. 2: Výkaz zisků a ztrát za rok 2011
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