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Slavonická renesanční
obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016
KDO JSME
Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost byla založena v roce 2006. Za hlavní cíl si
stanovila obnovit a následně provozovat bývalý Německý, dnes SPOLKOVÝ DŮM SLAVONICE.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2016


V květnu jsme podepsali Smlouvu o spolupráci s VŠ polytechnickou v Jihlavě



V roce 2016 jsme otevřeli novou stálou expozici ve Spolkovém domě – „Čtyři
příběhy – čtyři osudy, aneb Kde domov můj / Wo ist main Heim…?“, na které jsme
spolupracovali se spolkem rodáků Heimatkreis Zlabings a dalšími partnery



V dubnu jsme podnikli výjezd za rodáky do Bissingenu, v srpnu se ve Spolkovém
domě uskutečnilo jejich setkání a k této příležitosti i výstava obrazů Slavonic
německých autorů (Znaimer, Ostereicher, atp.).



V září jsme se poprvé zapojili do akce Dny otevřených ateliérů, v říjnu pak jsme se
přidali ke Dnům architektury



Na Svatého Václava jsme od předsedkyně Národní sítě rodičovských center Ruth
Kolínské obdrželi ocenění „Společnost přátelská k rodině“



Na podzim jsme zahájili rekonstrukci sálu – dovybavení akustickými závěsy



V listopadu získal Spolkový dům ceny za architekturu v Mexiku (1. místo Social
Value, 3. místo cemex 2016 - stavba roku).
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Dále předkládáme výčet aktivit SR, o.p.s. podle činností stanovených Zakládací listinou.

1. Vzdělávání - environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (evvo )
Výukové programy pro žáky a studenty:

 .. stálá nabídka výukových programů „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ – výuka ve
Spolkovém domě, v terénu, dojíždění do škol (základní a střední školy regionu – Dačice, J. Hradec,
Kunžak, Jemnice + školy v přírodě),

 .. V roce 2016 vývoj a nabídka nových vzdělávacích programů motto „Lépe jednou vidět, než 100x
slyšet“ – Voda za humny a Byl jednou jeden dům.
V roce 2016 jsme obsloužili 1100 žáků a studentů.

 .. Interpretace místního dědictví (IMD) - distribuce publikací „Metodika místního průvodce“ a „Příklady
dobré praxe IMD“ (vydáno v roce 2010). Na katedře cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické
v Jihlavě (VŠPJ) byla Interpretace místního dědictví zavedena jako volitelný předmět, s VŠPJ jsme
na jaře 2016 podepsali Smlouvu o spolupráci (exkurze a praxe u nás, semináře IMD, témata
diplomových prací, atp.).

 .. Seminář IMD pro Vysokou školu regionálního rozvoje – dva týdenní pobyty studentů VŠRR z Prahy –
červenec a září - 50 účastníků.

Program „Voda za humny“ na Penikově

program „Byl jednou jeden dům“ ve Spolkovém domě

Osvětové programy a služby pro zájmové skupiny, veřejnost:
 .. Snižování energetické náročnosti památkově cenných budov - ZELENÉ PAMÁTKY – na příkladu
Spolkového domu - exkurze, prohlídky, odborné přednášky. Návštěvnost 95 osob.
 .. Programy a dílny Volnočasového klubu – 1 x týdně - tematicky podle obyčejů a ročních období
(Masopust – výroba masek, malování vajec – Velikonoce, Svatojánská noc, atp.) opakované
návštěvy 240 dětí.
 .. Programy a dílny Rodičovského centra – 1x týdně – opakované návštěvy 80 rodičů a dětí.

 .. Programy k národním, světovým dnům – Den Země, Fair trade, Dny otevřených ateliérů, Den
architektury – prohlídky, přednášky, dílny – 180 návštěvníků

 .. jarní a podzimní farmářské trhy – prodej místních produktů, dílny, ukázky
 .. přednášky a besedy pro širokou veřejnost – cestovatelské vyprávění (5 setkání ve školním roce –
podzim, zima) – návštěvnost převážně místních cca 100 osob.
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cestovatelské besedy

programy ke Dni Fair Trade

Publikační činnost:
 Nová stálá expozice „4 příběhy - 4 osudy, aneb Kde domov můj / Wo ist main Heim…?“ – autentické
příběhy dvou místních Němců a dvou Čechů, vyprávěné přímo – pan Znaimer, zprostředkovaně dětmi
(příběhy pan Stejskal a pan Žampa) i vnuky (pan Dvořák). Základ dlouhodobého projektu mapování
místní historie (strategická spolupráce ÚSTR, Dějiny21, Antikomplex, Česko – německý fond, Heimat
Kreis Zlabings, Město Slavonice).

 webové a fcb stránky - průběžná aktualizace webu spolkovydum.slavonice.cz, programových webů
zelenepamatky.cz a grasel.eu, aktualizace fcb. Dotyková aplikace - výukový program Energie šetrné.
 ENVIROSKOP – spolupráce v rámci projektu KRASEC, web – doplnění info přírodních a jiných lokalit,
zajímavostí v okolí Slavonic (přírodní, technické památky, naučné stezky, atp.) – propagace nabídky.

3

Slavonická renesanční, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Spolupráce:

 v jihočeské síti KRASEC – jako řádní členové organizace, konzultace evvo výukových programů,
subdodávky do projektů KRASCE – PR akce, vzdělávání, spoluúčast na přípravě projektů KRASEC.

 v rámci celorepublikových a mezinárodních sítí - Ekoenergoklaster – česko-rakouské sdružení, Síť
mateřských center ČR, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, atp. - budování
partnerství pro nabídku a propagaci programů ve Spolkovém domě.

 v SIMID ČR - SR, o.p.s je aktivním členem Sdružení interpretace místního dědictví ČR.
 se spolkem německých rodáků Haimatkreis Zlabings – oficiální partner projektu stálé expozice –
poskytnutí rozhovorů, společný workshop v Německu v dubnu.

 S novými partnery – na projektu stálé expozice - Ústav pro studium totalitních režimů, Antikomplex.

2. Šetrná turistika
Graselovy stezky (GS)
 Pokračování spolupráce s partnery projektu (Nová Bystřice, Nové Syrovice, Vratěnín, Český Rudolec a
nově Cizkrajov). Před sezónou údržba značení stezek. Propagace – články, reportáže, atp.
 Provoz národní technické památky Vodní pila Penikov, kterou má v pronájmu SR, o.p.s. v roce 2016
prodloužení nájmu pily od obce ČR, příprava rekonstrukce části vybavení.
Návštěvnické centrum
 6. sezóna Návštěvnického centra – celoroční provoz, rozvoj a zkvalitnění nabídky – dárkové zboží a
suvenýry – v roce 2016 jsme nově zavedli ART und CRAFT SHOP – řemeslné výrobky místních tvůrců.
NC navštívilo cca 9 500 osob.
 Služby místních průvodců – zavedená nabídka služeb místních průvodců - O. Žampová, M. Nevrklová
- Graselovy milé - prohlídky na objednávku, H. Langová – pravidelné prohlídky na Vodní pile Penikov.
 Občerstvení v Návštěvnickém centru: žádané služby kavárny, prodej místních produktů – sýry, med,
atp. Catering na akcích Spolkového domu, pro potřeby našich spolupracovníků, nájemců a hostů.
 NC v roce 2016 provozovalo ubytování Apartmány u Floriana – servis hostům, úklid zařízení.
 půjčovna elektrokol a elektroskůtrú – „E-mobilita Česká Kanada“ nové – trasy, propagační materiály
– spolupráce s EO.N, s pivovarem v Českém Rudolci, nově s Panským Dvorem Telč. Propagace
nabídky – videošot, rozhovory, PR akce – květen, září.
 Elektromobilita – dobíjecí stanice je zařazena do online nabídky - zvýšený počet dobíjejících se aut.

propagace GS – článek

údržba GS – značkaři na e-skútru
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Kulturní programy Návštěvnického centra:
 výstavy – instalace - Hard nůžky papír, OBRAZY Ines Pribik, DEBUTY Standa Vít, Rodáci – výstava
německých rodáků, Miroslav Korbel – fotografie.
 Slavnosti Trojmezí 2016 - v červenci 2016, jsme se podíleli jako spolupracující organizace na
festivalu (pořadatel SRS, z.s.) v srpnu pak jako spolupracovníci SLAVONICEFESTU.
.... Umělecké tvůrčí dílny – 3. hudební dílna Miloše Vacíka - v červenci 2016, v září Petr Šušor.
 V roce 2016 jsme uspořádali i další kulturní akce – koncerty (Dvořákovo kvarteto, Justin Lavash),
divadlo – THOMAS a RUHLER, čtení – prezentace knihy D. Vávry.
Programy v roce 2016 navštívilo kolem 1200 osob.

výstava Stanislav Vít DEBUTY

koncert Justin Lavash , Jonáš Krejčí

3. Rozvojové programy a služby
 ...Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Jemnicko o.p.s. – aktualizace plánu rozvoje území
 ...Komunitní plánování rozvoje města a regionu - SR, o.p.s. je členem pracovní skupiny. V roce 2016 byl
plán dokončen a schválen zastupitelstvem města Slavonice. Dále se účastníme plánování vzdělávání
na území správního obvodu Dačicko.
 ...Služba sociální rehabilitace – v roce 2016 poskytovala SR, o.p.s. servis veřejně prospěšných prací (na
základě smluvní spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pracovali pro nás 2 klienti –
výpomoc s údržbou, zpracování dřeva na topení, podle potřeb SR, o.p.s.
 ...SR, o.p.s. má založenou společnost s.r.o. – s cílem vybudovat sociální podnik. V roce 2016 byly
podány 3 žádosti o dotace.

 . Rodičovské centrum (RC) - v roce 2016 jsme provozovali pro rodiče na mateřské dovolené sdílenou
kancelář – cooworking – službu využívali 3 rodiče.

Ocenění Národní sítě Mateřských center pro SR, o.p.s. - organizace přátelská k rodině- vlevo ceremoniál, vpravo ze života RC
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Spolkový dům žije
V roce 2016 ve Spolkovém domě pokračovaly zavedené programy a služby - kostru tvoří pravidelně se
opakující nabídka: Rodičovské centrum – každé úterý, Volnočasový klub – každou středu, cvičení pilates –
čtvrtky a dopolední nedělní duchovní setkávání. Každé úterý je otevřena kavárna. Na podzim a v zimě, každý
poslední pátek v měsíci jsme ve spolupráci se SRS pořádali cestovatelské besedy. Otevírací doba Spolkového
domu se zavedla - o prázdninách denně 10 – 18 hodin, v průběhu roku úterý až pátek 10 – 16 hodin.
I v roce 2016 využívaly Spolkový dům místní i přespolní spolky a organizace - Slavonická renesanční
společnost, z.s, Mařížský park, o.s., Volba pro Slavonice, o.s., Nadace Partnerství, Hlasohled, z.s. atp. Pro
jednotlivé akce využívaly zázemí domu firmy a další skupiny.
V roce 2016 pokračovalo vyjednávání se samosprávou Města Slavonice o dlouhodobé podpoře služeb a
programů Spolkového domu. Významným posunem je pro to Strategický plán rozvoje města, schválený
zastupitelstvem na podzim 2016. S Městem Slavonice spolupracujeme na revitalizaci potoka a dalších
zelených projektech - iniciativa Zelené Slavonice, Město využívá prostory Spolkového domu pro své
reprezentační akce – setkání českých a rakouských senátorů, zahájení Dnů evropského dědictví.

Mexico 2016 – Štěpán Valouch přebírá cenu za Spolkový dům
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LIDÉ VE SPOLEČNOSTI v roce 2016
Zaměstnanci v roce 2016:
Olga Žampová – ředitelka, lektorka, manažerka projektů.
Žaneta Suchanová – asistentka projektů
Zuzana Krajčovičová – asistentka projektů
Eva Brabcová – úklid
Externisté:
Jiřina Marková – vedoucí Volnočasového klubu
Zuzana Wolfová, Vilma Oherová – personalistika, účetnictví
Vojtěch Krejča – technický pracovník
Roman Steffl – technický pracovník
Josefína Žampová, Aneta Kováčová, Vojtěch Trčka – spolupráce na projektech
a další:
Štěpán Valouch, Jiří Opočenský – ova architekti
Ladislav Ptáček – konzultant a školitel místních průvodců, metodik IMD
Miroslava Nevrklová, Hana Langová - místní průvodkyně
Martina Vágnerová – pomocnice RC
Mahulena Svobodová, Tereza Vávrová – Antikomplex, Jaroslav Najbert – ÚSTR – stálá expozice.
Správní rada organizace pracovala v roce 2016 ve složení: Miroslav Burghard (předseda), Hana Langová,
Milan Kolář, Hana Ripková, Martin Svoboda, Pavel Babka.
Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2016 ve složení: Monika Šatavová (předsedkyně), Jitka
Mervicová, Jiří Pšenčík.
Webové stránky organizace www.spolkovydum.slavonice.cz
weby programů www.zelenepamatky.cz a www.grasel.eu.
Důležitým komunikačním kanálem je FCB
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: EO.N, PODZIMEK a synové, Antikomplex, Ústav pro studimu totalitních režimů,
hotel Arkáda, design hotel Besídka, THA s.r.o., občanské sdružení KRASEC, Rada dětí a mládeže
Jihočeského Kraje, Síť mateřských center ČR, MAS Jemnicko o. p. s., Město Slavonice, Centre for the
future Slavonice, Volba pro Slavonice, Mařížský park, o.s., SRS z. s., SIMID ČR, KRASEC o.s., Zámecký
pivovar Český Rudolec, Panský Dvůr Telč, cyklosport „U Čápa“, Bistro 8, Jonáš Krejčí.
Partneři projektu Graselovy stezky – města a obce - Český Rudolec, Nové Syrovice, Nová Bystřice,
Vratěnín, Cizkrajov.
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 2017 ji schválila Správní rada.
……………………………………………
Miroslav Burghard (předseda Správní rady)

Slavonice 28. 6. 2017
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