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Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 
 

KDO JSME 

      Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost (dále jen SR, o.p.s.) byla založena v roce 2006. 

Za hlavní cíl si stanovila obnovit a následně provozovat bývalý Německý spolkový dům ve Slavonicích. Pod 

svá křídla převzala SR, o.p.s. i část programů od místního občanského sdružení SRS, se kterým dodnes 

těsně spolupracuje. SR, o.p.s. dále poskytuje služby stanovené Zakládací listinou organizace.     

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012  

 v únoru jsme představili nabídky služeb NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA Graselových stezek na 

veletrhu REGIONTOUR V BRNĚ,  

 na jaře jsme ve spolupráci s obcí Český Rudolec provedli opravu pronajaté Vodní pily Penikov, 

 v červnu 2012 se rozběhla dlouho připravovaná STAVBA Spolkového domu ve Slavonicích,   

 v červnu jsme otevřeli novou provozovnu RODIČOVSKÉHO CENTRA ZDROJ – klubovnu, hernu, 

apod. v prostorách pronajatých od Města Slavonice, v ulici Svatopluka Čecha ve Slavonicích, 

 v rámci služeb RC ZDROJ byly zavedeny nové služby – občanská poradna, sociální terénní 

asistence, volnočasový klub, 

 proběhla druhá sezóna NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA Graselových stezek (informace, prodej, 

zboží, průvodcovské služby, atp.),  

 k projektu ZELENÉ PAMÁTKY jsme vyrobili výstavu a tu jsme v říjnu představili na veletrhu 

PAMÁTAKY 2012 na holešovickém výstavišti a na výstavě v BŘEVNOVSKÉM KLÁŠTEŘE.    

 průvodcovské služby jsme v říjnu představili na konferenci cestovního ruchu v Poděbradech,    

 v listopadu jsme za účasti slavonických rodáků, zástupců města, senátora, pana faráře, pracovníků 

a spolupracovníků stavby a široké veřejnosti položili ZÁKLADNÍ KÁMEN Spolkového domu.  

 

      Dále předkládáme výčet aktivit SR, o.p.s. v roce 2012 podle činností stanovených Zakládací listinou: str 
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PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  
 Interpretace místního dědictví (IMD) -  v roce 2012 jsme pokračovali v nabídce služeb místních průvodců 

na Graselových stezkách pod vedením L. Ptáčka. Především v komunikačních dovednostech jsme 

proškolili stávající průvodce - zaměstnanci SR, o.p.s. – J. Marková, O. Žampová, externí průvodce - M. 

Nevrklová a H. Langová i nového průvodce – zaměstnance SR, o.p.s. M. Rumana. Pokračovala 

distribuce publikací vydaných v roce 2010: „Metodika místního průvodce“ a „Příklady dobré praxe IMD“. 

Na podzim jsme se účastnili konference cestovního ruchu v Poděbradech. Navázali jsme kontakty pro 

budoucí služby v oblasti IMD, které budeme nabízet v novém Spolkovém domě (spolupráce s NPÚ ČR, 

svazy, spolky, školami, atp.). 

 Hudební dílna – v roce 2012 se konala dílna HLASOHLED, SR, o.p.s. zajišťovala servis účastníkům.  

 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO).  

o Projekt „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji – v červnu 2012 jsme ukončili projekt dotovaný 

krajským úřadem Jč Kraje. Vydali jsme publikaci HLEDAČKY – vycházky po Slavonicích 

s příběhem. Dále vedli výuku pro děti a žáky škol z regionu (Dačice, JH, Český Rudolec) i 

vzdálenějších míst (pobyty škol v přírodě). V průběhu roku prošlo výukovými programy cca 150 

žáků a studentů. Dobře se rozvíjí spolupráce se středními učilišti z Dačic. 

o ZELENÉ PAMÁTKY – odborná vedoucí projektu Ing. Arch. Mahulena Svobodová se plně věnovala 

svým mateřským povinnostem, tím byl projekt ZP limitován. V průběhu roku jsme propagovali ZP 

převážně prostřednictvím slavonické stavby Spolkového domu ve Slavonicích (dokumenty ČT), na 

podzim jsme vyrobili výstavní panely a prezentovali ZP na veletrhu PROPAMÁTKY 2012. Knihu ZP 

(z roku 2011) jsme distribuovali, aktualizovali web www.zelenepamatky.cz 

o Spolupráce v regionální síti KRASEC pokračovala i v roce 2012, aktivity: subdodávky do projektů 

KRASCE – PR akce, vzdělávání. Ze členů pozorovatelů jsme se na konci roku stali řádnými členy.  

o Zapojili jsme se do světové akce na podporu značky Fair Trade – happening, prodej zboží NC GS 

 

               
        Říjen 2012, veletrh PAMÁTKY, stánek Zelené památky              Duben 2012, výuka žáků základních škol   

 

 

http://www.zelenepamatky.cz/
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ROZVOJ MĚSTA A REGIONU  
 Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Jemnicko o.p.s. – MAS získala dotace LEADER pro oblast v 

letech 2009 – 2013. I v roce 2012 je zástupce SR, o.p.s. členem výběrové komise MAS (podpora 

projektových záměrů, výběr a hodnocení projektů, práce v orgánech MAS Jemnicko, o.p.s.). 

 Grantová kancelář – v roce 2012 jsme úspěšně pomohli jednomu klientovi – získání dotace od Jč Kraje. 

 Komunitní plánování sociálních služeb -  zástupce SR, o.p.s. byl členem pracovní skupiny (práce pod 

hlavičkou OSPOD Dačice). Ovlivnění struktury sociálních služeb na regionální úrovni, nastavení 

místních sociálních služeb SR., o.p.s. směrem k potřebám strategie vyššího územně-správního celku. 

       

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
 Sociální rehabilitace – v roce 2012 pokračovaly aktivity výkonů veřejně prospěšných prací (na základě 

smluvní spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pracovali pro nás dva klienti.    

 

 
    Červen 2012, veřejně prospěšné práce na Graselových stezkách,  

budování hmatové stezky u Penikova. 

 

 Dobročinné bazary – vzhledem k malým prostorám klubovny RC ZDROJ se v roce 2012 uskutečnil 

pouze jeden - podzimní bazar ve prospěch azylového domu Rybka ve Studené 

 Rodičovské centrum (RC) ZDROJ – v roce 2012 pokračovala nabídka zavedených programů: 

o pravidelné programy - 2x týdně „Výtvarky pro ručičky“ a „Cvičení pro rodiče s dětmi“,  

o od září 2012 nahradil „Cvičení“ pravidelný program EVVO „Putování za bludným kořenem“, 

o odborné přednášky a kurzy pro rodiče - Ekologie v domácnosti, Nebezpečí sociálních sítí, Jóga, atp.,  

o výlety pro děti a mládež - topení Morany, celodenní výlet do bylinkové obce Mutišov, vánoční výprava 

ke zdobení Vánoční stromku. Výletů se účastnilo průměrně 10 rodičů s dětmi,   

o aktivizační činnosti pro celou rodinu – dílny, výlety, soutěže (např. výroba draků a jejich pouštění)               

s průměrnou účastí 13 osob, 

o do vymýšlení a přípravy programů RC se aktivně zapojily 3 maminky, pravidelných programů  

(cvičení, dílny, besedy) se účastnilo průměrně 14 rodičů / prarodičů a dětí,  

o novinkou 2012 je zahájení služeb Občanské poradny - základní sociální poradenství 1x týdně,                   

a služeb terénní asistence. V roce 2012 jsme zajišťovali pomoc 3 rodinám.  

o programy se ze  Speciální školy na náměstí ve Slavonicích přemístily do nových prostor klubovny 

RC ZDROJ v ulici Sv. Čecha. 
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 Volnočasový klub ZDROJ Slavonice 

o Novinkou 2012 je zahájení služeb Volnočasového klubu (pro děti z 2. stupně ZŠ) - zázemí pro 

bezpečné trávení volného času. 1 x týdně, mají děti možnost scházet se v klubu, hrát společenské 

hry, stolní fotbálek, surfovat na internetu. 

 Letní programy 

o  na přelomu července a srpna 2012 se v režii RC konal druhým rokem Letní denní program pro 

předškoláky a mladší děti. Celodenní program po dobu 5 dní, účast 8 dětí. V srpnu ve spolupráci 

s Orgánem sociálně právní ochrany v Dačicích, jsme pořádali program dotovaný pro děti ze sociálně 

znevýhodněných skupin. Délka programu byla 5 dní, účastnily se 4 děti. 

 

      
   duben 2012, topení Morany        srpen 2012, letní denní programy 

 

 

ŠETRNÁ TURISTIKA  
 Graselovy stezky – v roce 2012 jsme v režimu dlouhodobé udržitelnosti pokračovali v projektu „Rozvoj 

šetrné turistiky na česko-rakouském pomezí, aneb jak loupežník Grasel začíná místním vracet, co kdysi 

nakrad“ (realizace 2009 – 2011). Obsahem udržitelnosti je evidování prodeje knížek Průvodců GS a 

mapových letáků GS / bilance nákladů Návštěvnického centra na jejich prodej. Projekt prošel v srpnu 

2012 kontrolou Ministerstva financí ČR.  

 I v roce 2012 jsme pěstovali dobré vztahy a kontakt s obcemi a městy – partnery Graselových stezek 

(Nová Bystřice, Nové Syrovice, Vratěnín, Český Rudolec a nově Cizkrajov). Dobíhalo proplácení 

předfinancovaných nákladů projektu z let 2009 – 2011, před sezónou jsme vybavili partnery tiskovinami a 

informacemi, probíhala údržba značení stezek, aktualizace webu, atp.  

 Na jaře 2012 jsme ve spolupráci s obcí Český Rudolec financovali opravu havarijního stavu Vodní 

pily Penikov (kterou máme od obce v pronájmu a provozujeme na ní průvodcovskou činnost). Na 

opravu této národní technické památky se nám nepodařilo získat dotaci, část hradila obec ČR, část SR, 

o.p.s. Náklady na opravu se budeme snažit získat zpětně v roce 2013.   

 Na zahájení sezóny jsme pořádali 1. ročník GRASEL FESTU  

 V červenci a srpnu 2012 bylo v druhé sezoně otevřeno Návštěvnické centrum Graselových stezek – 

NC GS. Upravili jsme otevírací dobu (červenec a srpen denně 9 – 18 hodin), sortiment (zajistili suvenýry, 

zrušili prodej zmrzliny, atp.) i služby (tipy na výlety pro cyklisty, info o nabídce programů v okolí). 

Centrum navštívilo 3532 osob, což je o cca 500 osob méně než v roce 2011, ale v kratší provozní době. 

Průměrná denní návštěvnost 2011 – 56,1 osoby / den - 2012 - 56,7 osoby / den. 
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 Služby místních průvodců – pravidelné prohlídky - Graselova milá po Slavonicích, Vodní pila Penikov, 

Vycházka Slavonice – Maříž, zaznamenaly nárůst zájmu – z 626 osob v roce 2011 / na 927 v roce 2012.  

 Významný nárůst návštěvníků zaznamenaly webové stránky www.grasel.eu, které jsme před sezónou 

doplnili, aktualizovali a provázali s dalšími nabídkami služeb v regionu. 

 Na podzim 2012 jsme vysadili část nového stromořadí na stezce Slavonice – Maříž. 

 Z dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje jsme pořídili vybavení a materiál na venkovní tělocvičnu 

na Graselových stezkách, její instalaci a zprovoznění plánujeme v roce 2013. Jediným prvkem 

vybudovaným v roce 2012 byla hmatová stezka na Penikově.  

 V rámci vzdělávacích programů jsme vydali publikaci HLEDAČKY – vycházky po Slavonicích 

s příběhem.  

 

      
                         Návštěvnické centrum 2012                                          leden 2012, propagace GS na veletrhu                           

                                               Regiontour v Brně  

  

 

KULTURNÍ SLUŽBY  
 Kulturní programy – na rozloučenou s domem jsme v květnu před přestavbou uspořádali koncert 

kapelek ve spolupráci s Tomášem „Slepým“ Heczkem. V červenci 2012, jsme se již tradičně podíleli 

jako spolupracující organizace na festivalu Slavnosti Trojmezí 2012 (pořadatel SRS, o. s.).  

 

Dle zakládací listiny je obnova bývalého kina doplňková činnost, je to ale největší kapitola SR, o. p. s.: 
 

 

OBNOVA BÝVALÉHO KINA – Revitalizace Spolkového domu  
časově i finančně nejnáročnější projekt SR o. p. s. v roce 2012 významně pokročil (v roce 2010 byl vybrán 

k podpoře z OPŽP, osy 7).   

 V březnu 2012 jsme v opakovaném výběrovém řízení vybrali dodavatele stavby, uzavřeli smlouvu 

s firmou Podzimek a synové, s.r.o.  

 V období březen – červen byla projektanty (Opočenský Valouch architekti) vypracovaná prováděcí 

dokumentace stavby. 

 

 

http://www.grasel.eu/
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 Souběžně probíhalo dokladování povinných příloh k Rozhodnutí o přidělení dotace, zajištění 

financování, jednání s bankami o úvěru a ručení a s tím spojené administrativní úkony. 

 V červnu bylo dodavateli stavby předáno staveniště, v červenci byla zahájena stavba (do konce roku 

2012 byly provedeny bourací práce, injektování základů, betonáž základových desek, hrubá stavba 

vnitřního servisního bloku a stropu nad předsálím).  

 V září u příležitosti Slavonického jarmarku byl uspořádán Den otevřených dveří pro veřejnost, 16. 11. 

byl slavnostně položen základní kámen Spolkového domu. 

 Projekt byl prezentován – knihou ZELENÉ PAMÁTKY, články v tisku, na webových stránkách, na 

výstavě PROPAMÁTKY 2012 a v Břevnovském klášteře. O stavbě natočila Česká televize 2 

reportáže.  

 Pro budoucí dokument o stavbě jsme začali sbírat záznamy – rozhovory s rádci, spolupracovníky, 

záznam poslední akce pro veřejnost ve Spolkovém domě, záznam ze slavnosti Základního kamene. 

 

 
listopad 2012, Základní kámen Spolkového domu 

(zleva poklepávají Francziska Eisl – rozená Strnad – rodačka ze Zlabings, Sylva Labská – předsedkyně 

správní rady SR, o.p.s., Jiří Opočenský, Štěpán Valouch – architekti stavby, Josef Urban – starosta 

Slavonic, Miloš Vystrčil – senátor, Martin Podzimek – zástupce firmy PODZIMEK, Karl Eisl – rodák) 

 

 

LIDÉ VE SPOLEČNOSTI v roce 2012 
Zaměstnanci SR, o.p.s.: 

Mgr. Olga Žampová – ředitelka, úvazek v projektu vzdělávání „Znám, mám rád a pečuji“ (odborná 

manažerka projektu), úvazek v projektu dotovaném MŽP - Zelené památky. Dále plní funkci manažerky 

programů Kultura, Obnova domu, Zelených památek a Šetrné turistiky (Návštěvnické centrum GS), je 

místní průvodkyní po GS, lektorkou interpretace místního dědictví a programů evvo.  

Jiřina Marková – asistentka projektů, úvazek v rámci projektů Sociálních služeb (manažerka projektů), dále 

plní funkci asistentky v programu šetrné turistiky (Návštěvnické centrum GS), je místní průvodkyní po GS.  

Ing. Martina Vágnerová - finanční manažerka projektů - vzdělávání „Znám, mám rád a pečuji“, projektů 

dotovaných MŽP - Zelené památky, projektů sociálních služeb. Vede účetnictví, personalistiku a mzdovou 

agendu. Dále plní funkci asistentky Návštěvnického centra GS.  

Bc. Michal Ruman – odborný asistent projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“, lektor, manažer 

vzdělávání, odborný asistent projektu Zelené památky a asistent Návštěvnického centra GS, je místním 

průvodcem GS. 
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Externisté, spolupracovníci: 

Štěpán Valouch, Jiří Opočenský – architekti a projektanti přestavby domu,  

Martin Podzimek, Radek Kříž, Martin Urbánek, Michal Rys a další z firmy PODZIMEK - stavba 

Mahulena Svobodová – odborná vedoucí projektu Zelené památky 

Ladislav Ptáček – konzultant a školitel místních průvodců, metodik IMD 

Miroslava Nevrklová, Hana Langová - místní průvodkyně  

Petra Burghardová – asistentka Rodičovského centra ZDROJ 

Kateřina Hanačíková – spolupracovnice pro Fair Trade, výpomoc nejrůznějšího druhu (weby, GS, atp) 

Matěj Kolář – ilustrace HLEDAČEK v rámci projektu „Znám, mám rád a pečuji“ 

David Noll – grafické práce v rámci projektu „Znám, mám rád a pečuji“ 

Michal Tepřík – kameraman /dokumentarista – rozhovory a záznam z poslední akce ve Spolkovém domě 

Miroslav Korecký, jr. – dokončení smluvní spolupráce na vedení výběrových řízení projektu Spolkový dům 

Petr Dvořák – pan domácí 

 

Správní rada organizace pracovala v roce 2012 ve složení: Sylva Labská (předsedkyně), Hana Langová, 

Milan Kolář, Hana Ripková, Martin Svoboda, Miroslav Burghard.   

 

Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2012 ve složení: Martina Havlíčková (předsedkyně), Zdena 

Chadimová vystřídána Jiřím Pšenčíkem, Zuzana Wolfová.    

 

Kancelář SR, o. p. s. sídlila v roce 2012 v pronajatých prostorách náměstí Míru 451 ve Slavonicích, 

kancelář užívalo společně občanské sdružení SRS, o. s.  

 

V roce 2012 byly provozovány webové stránky organizace  www.zdrojslavonice.cz  

a weby programů www.zelenepamatky.cz a www.grasel.eu.  

 

V roce 2012 byla vydána publikace HLEDAČKY – vycházky po Slavonicích s příběhem.   

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 
      Poděkování patří členům správní a dozorčí rady, pracovníkům SR, o.p.s. a jejich rodinám, dále 

spolupracovníkům jednotlivých projektů a programů a všem mnohým dalším děkujeme za zájem, podporu a 

povzbuzování. 

Spolupracující organizace: SRS o. s., KONOPA o. s., občanské sdružení KRASEC, Rada dětí a mládeže 

Jihočekého Kraje, Síť mateřských center ČR, Charita Jindřichův Hradec, MAS Jemnicko o. p. s., Město 

Slavonice, Centre for the future Slavonice.  

Partneři projektu Graselovy stezky – Český Rudolec, Nové Syrovice, Nová Bystřice, Vratěnín, Cizkrajov, 

Partneři projektu Zelené památky – REMMERS, PODZIMEK a synové, s.r.o., SLAVONA, s.r.o. 

 

Finanční služby: Waldviertel Sparkasse a. s. Dačice, Česká Spořitelna, a.s. 

 

Velkou pomoc, bez které bychom se neobešli, poskytli nejmenovaní věřitelé a dárci. 

 

Všem děkujeme! 

 

 

 

http://www.zdrojslavonice.cz/
http://www.zelenepamatky.cz/
http://www.grasel.eu/
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FINANČNÍ ČÁST 
 

a) Společnost nemá žádný podíl v jiné organizaci.  

b) Společnost nemá žádné závazky vůči pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, vůči veřejnému zdravotnímu pojištění.  

c) Společnost nevlastní žádné akcie. 

d) Společnost nemá žádné majetkové cenné papíry a dluhopisy. 

e) Dlužnou částku, jejíž doba splatnosti přesahuje 5 let, společnost eviduje jednu. Jedná se o účelový úvěr 

na spolufinancování projektu Revitalizace spolkového domu ve Slavonicích ve výši 3,5 mil. Kč. 

f) Veškeré závazky jsou obsaženy v rozvaze.  

g) Výsledek hospodaření: 

a. výsledek hospodaření hlavní činnosti: - 917 725,68 Kč 

b. výsledek hospodaření hospodářské činnosti: 18 750,- Kč 

c. výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů po zákonném odečtu 0,- Kč 

h) Průměrný evidenční počet zaměstnanců – Společnost má k 31. 12. 2012 4 zaměstnance.  

i) Statutárnímu orgánu (ředitelce společnosti) je vyplácena odměna.  

j) Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bezplatně. 

k) Společnost neposkytla žádné úvěry ani zálohy. 

l) Společnost nevlastní finanční majetek. 

m) Společnost obdržela příspěvek /dotaci z rozpočtu územních samosprávních celků:  

Město Slavonice              4 500,- Kč 

Jihočeský kraj        55 961,- Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR                  179 407,- Kč 

Ministerstvo životního prostředí ČR               298 600,- Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy            30 000,- Kč 

Jihočeský kraj OP VK (4. – 9. etapa)                          1 276 088,- Kč 

ERDF OP Přeshraniční spolupráce (4. etapa)                                         1 972 947,- Kč 

n) V roce 2012 proběhl audit projektu Grasel 2008 – 2010 financovaného z OP Přeshraniční spolupráce 

vedený Ministerstvem financí ČR.  

o) Společnost přijala dary od soukromých osob a firem v celkové výši 256 827,- Kč.  

p) K financování svých aktivit využívá společnost jednoho kontokorentního úvěru. Výše čerpání k 31. 

prosinci 2012 byla 889 503 Kč. Účelový kontokorentní úvěr k financování projektu Grasel 2008 – 2010 

byl v roce 2012 splacen.  

q) Společnost vedla veřejnou sbírku za účelem příspěvku na Revitalizaci spolkového domu ve 

Slavonicích. Za rok 2012 obdržela v rámci veřejné sbírky 6 757,60 Kč. 

 

 

Nedílnou součástí Výroční zprávy Slavonické renesanční, o.p.s. za rok 2012, je Účetní závěrka společnosti 

za rok 2012 a Zpráva auditora 2012 

 

 

 

                                                                                    ……………………………………………..               

                    Sylva Labská, předsedkyně správní rady  

 

Ve Slavonicích, 26. června 2013 

 


