Výroční zpráva za rok 2004
ÚDAJE
Název: Na dobrých cestách, o. s.
sídlo: 378 53 Zahrádky 42
předsedkyně: Eliška Novotná
IČO: 266 09 436
banka: Waldviertler Sparkasse Jindřichův Hradec
číslo účtu: 2000024538/7940
registrace: 9. 12. 2002
počet členů: 8

ČLENOVÉ
V roce 2004 byly členy občanského sdružení právnické osoby Phoenix o. s., Umělecká
tkalcovna v. o. s., a fyzické osoby Daniela Chadimová (členka výboru), Martin Chadim,
Vladimír Kameník (člen výboru od března), Hana Kameníková, Eliška Novotná
(předsedkyně), Zdeněk Tichý (člen výboru do března).

ČINNOST
1. Občanské sdružení v roce 2004 pokračovalo ve vytváření místní Greenway řemesel a
vyznání. Po Javořické a Křemešnické větvi, otevřené v roce 2003, byly v roce 2004
otevřeny větve Volfířovská a Kamenická. Zahájena byla jednání o možnosti otevření
Pelhřimovské větve.
Pro všechny větve byly zpracovány projekty, zajištěny potřebné souhlasy a vyjádření
a poté byly vyznačeny (dřevěné sloupky s tabulkami, vícejazyčné informační tabule,
tabulky na objektech, odpočinková místa).
Oproti roku 2003 se staly při vytváření místní greenway významnými partnery na
základě smluvního vztahu města a obce na stezce.
Máme v úmyslu po několika letech provozování takto rozvětvené GŘV stezku
zjednodušit a ponechat ji pouze v takovém rozsahu, který je garantován aktivními
partnery na stezce. Považujeme proto období 2003 – 2006 za pilotní a přepokládáme
v letech 2007 – 2008 uvedení stezky o konečné podoby, včetně informačního
systému v terénu.
území

délka
km

sloupky a
tabulky

informační
tabule

tabulky

odpočívadla

Javořická větev
(2003)

56

21

9

3

2

Křemešnická větev
(2003)

91

36

9

5

0

Volfířovská větev
(2004)

28

19

4

2

0

Kamenická větev
(2004)

45

37

0

0

0

CELKEM

220

113

22

10

2

2. Na GŘV uskutečňují partneři svoji celoroční činnost, pro kterou stezka vytváří a
rozšiřuje podmínky.
3. Občanské sdružení Na dobrých cestách v roce 2004 na GŘV pořádalo v rámci akcí
Greenways jarní otevření stezky u příležitosti Dne Země, a to vysazením lípy u
Chadimova mlýna dne 24. dubna za přítomnosti pěti osob. V této akci máme v
úmyslu pokračovat každoročně. Dále jsme ve dnech 10. – 18. září pořádali 2. ročník
Festivalu řemesel a vyznání. Zahájen byl v Langrově domě v Jindřichově Hradci a
ukončen byl v Zahrádkách. Oproti roku 2003 se významně rozrostl: byl pořádán na
25 místech, obsahoval na padesát akcí a zahrnoval soutěž. Návštěvnost odhadujeme
na cca 3 000 osob a podíl cyklistů na 40%. Vydali jsme informačně propagační leták
festivalu a plakát, internetová prezentace byla na stránkách www.zahradky.cz.
4. Greenway řemesel a vyznání jsme představili v Praze v rámci Dne Greenways v
Senátu ČR dne 18. května.
5. Našimi partnery byly jak podnikatelé, tak především města a obce. Partnerství se
projevovalo finanční spoluúčastí na pořizování projektů stezek a finanční a věcnou
pomocí při jejich vyznačování (Částrov, Dačice, Dobrá voda, Školkařské středisko
Johanka Kamenice n. Lipou, Kamenice nad Lipou, Mezná, Těmice, Zámečnictví
Chadim, Žirovnice), darem lípy (Školkařské středisko Johanka Kamenice n. Lipou),
programem na festivalu (23 partnerů). Dne 5. července jsme uspořádali setkání s
partnery festivalu v Zahrádkách. Pokusili jsme se najít finanční partnery na podporu
festivalu: připravili jsme materiál „Nabídka na uzavření smlouvy o reklamě pro
partnery projektu“, takové partnery se nám však nepodařilo najít.
6. Členové se scházeli příležitostně a málo. Dne 29. března se sešla valná hromada a
dne 27. dubna výbor. Podali jsme 4 žádosti o grant (Kraj Vysočina „Propagace
Greenway řemesel a vyznání s balíčkem služeb“; Jihočeský kraj „festival řemesel a
vyznání 2004“; Nadace partnerství „Vyznačení a slavnostní otevření Kamenické a
Volfířovské větve zelené stezky řemesel a vyznání“), s opakovanou žádostí Nadaci
Partnerství jsme uspěli. Vedení účetnictví bylo možné díky dobrovolné práci nečlenky
občanského sdružení.

HOSPODAŘENÍ
položka

příjem Kč

členské příspěvky 7 x

1400,00

Nadace Partnerství grant

90000,00

sdružené prostředky partnerů

112500,00

připsaný úrok

223,74

reklama Sparkasse

2000,00

Jihočeská soc.agentura

1000,00

REŽIE

poštovné

výdej Kč

2000,00

991,00

GŘV

FESTIVAL

bankovní poplatky

808,00

kancelářské potřeby

108,50

kopie

211,00

telefon, internet

876,50

dotisk map

1001,00

tabulky

18168,00

výroba a montáž kov. noh

4904,00

Volfířovská větev

86000,00

Kamenická větev projekt

21500,00

GŘV správní poplatek

1000,00

poradenství

2201,50

Informační materiál

40181,00

razítka soutěž

4241,00

transparenty

CELKEM

4660,00

4641,00

program (zahájení, ukončení, partneři)

17220,00

1. cena (Johanka)

2500,00
211783,74 208552,50

zůstatek 2004 3231,24
Zůstatek 2003 695,23
ZŮSTATEK celkem 3926,47 (účet 794,97 Kč, pokladna 3131,50 Kč)
ZÁVAZEK ceny festival 3500 Kč

