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Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

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

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013
VŠECHNY AKTIVITY ROKU 2013 SMĚŘOVALY K OTEVŘENÍ SPOLKOVÉHO DOMU:
 v březnu jsme navštívili Kaprálův mlýn u Brna - inspirační cesta,
 Velikonoce 2013 – Den otevřených dveří Spolkový dům - prohlídka stavby,
 Jaro – léto nábor nových pracovníků pro pilotní provoz domu – manažer cestovního ruchu,
technický pracovník, externí spolupracovníci,
 Červen – projekt Spolkový dům Slavonice reprezentuje ČR na výstavě v Londýně,
 Červenec – srpen třetí sezóna NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA Graselových stezek (informace,
prodej, zboží, průvodcovské služby, atp.), úspěšná novinka MÍSTNÍ PRODUKTY – sýry, atp.,
 Oslavili jsme 10 let projektu GRASELOVY STEZKY (2003 – 2013),
 srpen – plánování stále expozice domu, práce na designu Spolkového domu,
 říjen – kolaudace Spolkového domu, stěhování, zabydlování, nástup nových pracovníků,
zahájení procesu strategického plánování Slavonické renesanční, o.p.s.,
 v listopadu jsme, za účasti rodáků, mnohých sousedů, zástupců měst, senátora, pracovníků
a spolupracovníků stavby a mnohých dalších návštěvníků, otevřeli nový Spolkový dům.
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Dále předkládáme výčet aktivit SR, o.p.s. v roce 2013 podle činností stanovených Zakládací listinou:

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
...Interpretace místního dědictví (IMD) - pokračovali jsme v nabídce služeb místních průvodců na
Graselových stezkách (pod vedením L. Ptáčka) – stávající průvodkyně - J. Marková, O. Žampová,
M. Nevrklová a H. Langová a nový průvodce M. Ruman. Pokračovala distribuce publikací
vydaných v roce 2010: „Metodika místního průvodce“ a „Příklady dobré praxe IMD“. Rozvíjeli
jsme kontakty pro budoucí služby v oblasti IMD, které budeme nabízet ve Spolkovém domě
(spolupráce s NPÚ ČR, VŠPJ Jihlava – katedra cestovního ruchu, Asociace průvodců ČR, Sdružení
interpretace místního dědictví ČR, atp.
...Hudební dílna – v srpnu 2013 se konala dílna HLASOHLED, servis účastníkům.
...Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO).
o Projekt „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ – stálá nabídka evvo výukových programů
(obslouženo 137 žáků a studentů – ZŠ, SŠ, VŠ), prezentace nabídky programů v Jč regionu, na
celorepublikových veletrzích ekovýchovných programů, intenzivní spolupráce v rámci sítí
(Pavučina, KRASEC, atp.), budování partnerství pro nabídku programů ve Spolkovém domě.
o ZELENÉ PAMÁTKY – jsme propagovali převážně prostřednictvím slavonické stavby
Spolkového domu. Výstavu z roku 2012 jsme skromně prezentovali – na studijní cestě
v Hostětíně (jaro 2013), na veletrhu PROPAMÁTKY 2013. Knihu ZP (z roku 2011) jsme
distribuovali, aktualizovali web www.zelenepamatky.cz
o Spolupráce v regionální síti KRASEC – jako řádní členové organizace - pokračovala i v roce
2013, aktivity - subdodávky do projektů KRASCE – PR akce, vzdělávání, aktivní spoluúčast M.
Rumana na přípravě projektů KRASEC – v budoucnu subdodávky pro SR, o.p.s.
o Potřetí jsme se zapojili do světové akce na podporu značky Fair Trade – společná snídaně,
prodej zboží v NC GS.

Červen 2013, Londýn, Zelené památky -Spolkový dům

Červen 2013, Maříž výukový program ZŠ

Květen 2013 - Faire Trade snídaně
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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, v roce 2013 je zástupce SR, o.p.s. byl členem výběrové komise MAS.
Projekt SR, o.p.s. – vybavení pro evvo programy Spolkového domu získalo podporu.
...Grantová kancelář – v roce 2013 jsme konzultovali projekt sociálních služeb pobytového střediska
Slavětín, pomáhali stálému klientovi se zúčtováním dotace od Jč Kraje.
..Komunitní plánování - zástupce SR, o.p.s. byl členem pracovní skupiny města Slavonice –
Strategický plán rozvoje města – oblast cestovního ruchu. J. Marková udržuje kontakty v rámci
pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb (práce pod hlavičkou OSPOD
Dačice).

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální rehabilitace – v roce 2013 jsme pokračovaly v servisu veřejně prospěšných prací (na základě
smluvní spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pracovali pro nás tři klienti.
Dobročinné bazary – i přes skutečnost, že se organizace stěhovala, jsme uskutečnili dva
dobročinné bazary – jarní, v nedostatečném zázemí klubovny RC ZDROJ, a podzimní, již spojený
s burzou dětského oblečení v nových prostorách Spolkového domu.
Rodičovské centrum (RC) ZDROJ – v roce 2013 pokračovala nabídka zavedených programů:
o pravidelné programy - 2x týdně „Výtvarky pro ručičky“
o program EVVO „Putování za bludným kořenem“, „Kouzelná zahrada
o odborné přednášky a kurzy pro rodiče,
o výlety pro děti a mládež,
o aktivizační činnosti pro celou rodinu – dílny, výlety, soutěže, atp. s průměrnou účastí 15 osob,
o terénní asistence.
Do vymýšlení a přípravy programů RC se aktivně zapojily 3 maminky, pravidelných programů
(dílny, besedy) se účastnilo průměrně 15 rodičů / prarodičů a dětí, v rámci terénní asistence jsme
v roce 2013 zajišťovali pomoc 3 rodinám.
Programy probíhaly v pronajaté klubovně RC ZDROJ v ulici Sv. Čecha.
Volnočasový klub ZDROJ Slavonice
V roce 2013 pokračoval program Volnočasového klubu (pro děti ze ZŠ) - zázemí pro bezpečné
trávení volného času. 2 x týdně, pravidelně se účastnilo 9 dětí.
Letní programy
na přelomu července a srpna 2013 se v režii RC konal třetím rokem Letní denní program pro
předškoláky a mladší děti. Celodenního programu po dobu 5 dní se účastnilo 16 dětí. V srpnu, ve
spolupráci s Orgánem sociálně právní ochrany v Dačicích, jsme pořádali opět týdenní program
dotovaný pro děti ze sociálně znevýhodněných skupin. Účastnilo se 6 děti.

Říjen 2013, sázení stromu na dvoře Spolkového domu
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ŠETRNÁ TURISTIKA
Graselovy stezky – v roce 2013 jsme v režimu dlouhodobé udržitelnosti pokračovali v projektu GS.
Obsahem udržitelnosti je evidování a bilance nákladů Návštěvnického centra GS. Projekt prošel
v srpnu 2012 kontrolou Ministerstva financí ČR, výsledky této kontroly jsme v roce 2013 řešili
odvoláváním, další důsledky kontroly předpokládáme, že budeme řešit i v dalších letech.
I v roce 2013 jsme udržovali dobré vztahy a kontakt s obcemi a městy – partnery Graselových
stezek (Nová Bystřice, Nové Syrovice, Vratěnín, Český Rudolec a nově Cizkrajov). Před sezónou
2013 jsme vybavili partnery tiskovinami a informacemi, probíhala údržba značení stezek, aktualizace
webu, atp.
V roce 2013 jsme ve spolupráci s obcí Český Rudolec dokončili rekonstrukci Vodní pily Penikov
(kterou máme od obce v pronájmu a provozujeme na ní průvodcovskou činnost), podařilo se nám
získat dotace Jč Kraje, ze které byly provedeny chybějící práce. V roce 2013 pilu navštívilo 394
návštěvníků.
Sezónu jsme zahájili 2. GRASEL FESTEM, v roce 2013 byl spojený s výročím 10 let projektu
Graselových stezek – výlety, prohlídky, besedy, propagace, atp.
V červenci a srpnu 2013 bylo ve třetí sezoně otevřeno Návštěvnické centrum Graselových stezek
– NC GS. Drželi jsme osvědčenou otevírací dobu (červenec a srpen denně 9 – 18 hodin), rozšířili
sortiment (místní čerstvé produkty – kozí, kraví sýry, jogurty atp. z místních farem – velký zájem) i
služby (tipy na výlety pro cyklisty, info o nabídce programů v okolí). Centrum navštívilo 3 964 osob.
Průměrná denní návštěvnost: 2011 – 56 osob, 2012 - 57 osob, 2013 – 64 osob.
Služby místních průvodců – pravidelné prohlídky - Graselova milá po Slavonicích, Vodní pila
Penikov, Vycházka Slavonice – Maříž, zaznamenaly pokles zájmu (důvodem bylo nepříznivé počasí
– vedra) 2011 – 626 osob, 2012 – 927 osob, 2013 – 452 osob.
Významný nárůst návštěvníků zaznamenaly webové stránky www.grasel.eu, které jsme před
sezónou doplnili, aktualizovali, provázali s dalšími nabídkami služeb v regionu, a NOVĚ
propagovali prostřednictvím placené služby SKLIK.
Celoročně jsme pečovali o nové stromořadí na stezce Slavonice – Maříž, ze kterého většina zdárně
roste ze 13 / 8 stromů. Do budoucna bude nezbytné se věnovat údržbě, další výsadbě s majitelem a
zejména nájemníkem pozemků.
Z dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje jsme v roce 2012 vybavili venkovní tělocvičnu na
Graselových stezkách, v roce 2013 jsme ji instalovali a využívali pro programy s dětmi a Graselfest.

Návštěvnické centrum GS 2013, 2999 a 3000 návštěvnice sezóny (16.8.2013)
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KULTURNÍ SLUŽBY
V červenci 2013, jsme se již tradičně podíleli jako spolupracující organizace na festivalu Slavnosti
Trojmezí 2013 (pořadatel SRS, o. s.),
nabídku kulturních programů SR, o.p.s. jsme oživili s otevřením Spolkového domu, v listopadu
2013 – koncert Ivo Jahelky, Silvestrovské promítání, jamování, atp.
Rozmach nabídky kulturních programů propukne v novém domě v roce 2014 – výstavy, projekce,
dílny, festivaly, atp.

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

OBNOVA BÝVALÉHO KINA – Revitalizace Spolkového domu ve
Slavonicích
časově i finančně nejnáročnější projekt SR o. p. s. se v roce 2013 završil dokončením stavby, kolaudací
v řádném termínu (říjen 2013) a zahájením provozu v listopadu 2013.

Listopad 2013, otevření Spolkového domu – otevřeno- NARVÁNO
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LIDÉ VE SPOLEČNOSTI v roce 2013
V průběhu roku 2013, kdy bylo zajištěno jen málo dotací na financování zaměstnanců, pro SR
o.p.s. pracovali 3 externisté a 1 zaměstnanec.
Mgr. Olga Žampová – ředitelka, dále plní funkci manažerky programů Obnova domu, Zelených památek,
Kultura, je místní průvodkyní po GS, lektorkou interpretace místního dědictví a programů evvo.
Bc. Michal Ruman – manager projektu vzdělávání, lektor evvo, asistent projektu Zelené památky, je
místním průvodcem GS,
Jiřina Marková – manažerka sociálních projektů (rodičovské centrum a volnočasový klub) , dále plní
funkci asistentky v programu šetrné turistiky (Návštěvnické centrum GS), je místní průvodkyní po GS.
Ing. Martina Vágnerová – finanční manažerka, dále vede účetnictví, personalistiku a mzdovou agendu,
plní funkci asistentky Návštěvnického centra GS, evvo poradenství.
Od listopadu 2013, kdy bylo zahájeno křížové financování (financování mzdových nákladů
pilotního fungování nového domu 2014 – 2015) projektu Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích,
byla vytvořena další zaměstnanecká místa.
Nikola Kandrnošková – manažerka služeb Šetrné turistiky, Návštěvnického centra.
Vojtěch Krejča – technický asistent, hlavní akvarista
Monika Šatavová – manažerka evvo vzdělávání, spolupracuje na finančním řízení SR, o.p.s.
Roman Steffl – asistent Návštěvnického centra, technický pracovník – audio
Naděžda Horáková - úklid
Externisté, spolupracovníci:
Štěpán Valouch, Jiří Opočenský – architekti a projektanti přestavby domu
Jiří Ondráček – technický dozor investora
Martin Podzimek, Radek Kříž, Martin Urbánek, Michal Rys a další z firmy PODZIMEK - stavba
Mahulena Svobodová – odborná spolupráce na projektu Zelené památky
Ladislav Ptáček – konzultant a školitel místních průvodců, metodik IMD
Miroslava Nevrklová, Hana Langová - místní průvodkyně
Petra Burghardová, Irena Nevrklová – asistentky Rodičovského centra ZDROJ
Kateřina Hanačíková – spolupracovnice
Petr Dvořák – pan domácí
Správní rada organizace pracovala v roce 2013 ve složení: Sylva Labská (předsedkyně), Hana Langová,
Milan Kolář, Hana Ripková, Martin Svoboda, Miroslav Burghard.
Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2013 ve složení: Martina Havlíčková (předsedkyně), Zuzana
Wolfová, Jiří Pšenčík.
Kancelář SR, o. p. s. sídlila v roce 2013 do června 2013 v pronajatých prostorách náměstí Míru 451 ve
Slavonicích, kancelář užívalo společně občanské sdružení SRS, o. s., od října 2013 ve vlastním, novém
Spolkovém domě.
V roce 2013 byly provozovány webové stránky organizace www.zdrojslavonice.cz
a weby programů www.zelenepamatky.cz a www.grasel.eu.
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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: sesterské SRS o. s., KONOPA o. s., občanské sdružení KRASEC, Rada dětí a
mládeže Jihočeského Kraje, Síť mateřských center ČR, Charita Jindřichův Hradec, MAS Jemnicko o. p.
s., Město Slavonice, Centre for the future Slavonice, Volba pro Slavonice, a další.
Partneři projektu Graselovy stezky – města a obce - Český Rudolec, Nové Syrovice, Nová Bystřice,
Vratěnín, Cizkrajov, partneři projektu Zelené památky – REMMERS, PODZIMEK a synové, s.r.o.,
Dřevovýroba Podzimek s. r. o., SLAVONA, s.r.o.
Finanční služby: Waldviertler Sparkasse a. s. Dačice, Česká Spořitelna, a.s.
Velkou pomoc, bez které bychom se neobešli, poskytli nejmenovaní věřitelé a dárci.

Všem děkujeme!

Výroční zprávu sestavila SR, o.p.s., v červnu 2014 ji schválila Správní rada.

……………………………………………
Miroslav Burghard (předseda Správní rady)

Nedílnou součástí Výroční zprávy 2013 je příloha Zpráva auditora 2013.

Slavonice 28. 6. 2014
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