Dále předkládáme výčet aktivit SR, o.p.s. V ROCE 2020 podle činností stanovených Zakládací listinou organizace.

Slavonická renesanční

1. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)

obecně prospěšná společnost

 .. Stálá

Programy EVVO v roce 2020 v době koronavirové karantény.
nabídka evvo programů pod hlavičkou „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“ – nabídka 11 výukových
programů – výuka ve Spolkovém domě, nebo v terénu – Slavonice, Český Rudolec - Peníkov, Bolíkov. Klienti jsou
žáci a studenti - základní a střední školy z regionu, školy v přírodě z celé ČR, jiné zájmové skupiny.

 .. Interpretace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

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), se kterou
máme podepsanou Smlouvu o spolupráci (od r. 2016) je IMD vedena jako volitelný předmět.

 .. Programy nabízíme

ve dvou formách – 1. denní, docházkové programy - čtyř hodinové bloky, nebo 2. pobytové –
převážně pro školy v přírodě.

…. V roce 2020 jsme obsloužili celkem 99 žáků a studentů.

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 2020
 Pro nás, stejně jako pro celý svět, byl rok 2020 ROKEM KOVIDU, většinu roku
byl Spolkový dům pro veřejnost uzavřen.
 V roce 2020 získala na významu služba potravinové pomoci a aktivizačních
programů – POTRAVINOVÁ BANKA
 Úspěšný byl projekt na vzdělávání ŠABLONY pro NNO (pod hlavičkou
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje) – vzdělávání lidí SR,
o.p.s.
 zahájili jsme významnou spolupráci s Jihočeskou pobočkou Paměti národa
 spolupráce s E_ON – vybudovali jsme na SpolDomě NOVOU dobíjecí stanici
 v srpnu jsme pořádali – NOVÉ – mezinárodní mistrovské hudební kurzy

Osvětové programy a služby pro rodiny, zájmové skupiny a veřejnost:
Pravidelné programy:
 ... Rodičovské centrum - 1x týdně – programy pro posilování rodičovských kompetencí, prorodinné péče, pohody a
radosti rodičů a dětí, opakovaná návštěvnost cca 10 rodičů a dětí 0 – 6let.
 ... Zájmové vzdělávání dětí a mládeže – street dance, hip hop taneční dílny – pravidelně min. 1x týdně – opakované
návštěvy 12 dětí a studentů, ve věku 14 – 21 let.
 ... Cvičení a tančírna – pravidelně 1x týdně se ve Spolkovém domě cvičí pilates a tančí (organizátor této aktivity je
Volba pro Slavonicko, z.s.), tai-chi – 2x měsíčně - opakované návštěvy cca 15 osob.
 ... Stálá expozice – 4 příběhy / 4 osudy aneb Kde domov můj / Wo ist mein Heim? Komentované prohlídky expozice
v průběhu celého roku.
.… Návštěvnost pravidelných programů – opakovaně 50 osob / týden.

Salsová dílna

masopustní pečení

Další vzdělávací příležitostné akce:
 Exkurze, prohlídky - energetická náročnost památkově cenných budov - ZELENÉ PAMÁTKY – na příkladu
Spolkového domu, prohlídky stálé expozice v průběhu roku.
 Workshopy, tvůrčí dílny – v únoru Salsa víkend, o prázdninách - bubenická dílna, dílna Hlasohled.
 Přednášky a besedy pro širokou veřejnost – doprovodný program letního koronatorzo Slavonicefestu.
 Programy k národním, světovým dnům – většina tradičních programů připadla na období, kdy byl díky kovidové
pandemii Spolkový dům uzavřen.
 Konference Přírodní zahrady v září 2020
Roušky

desinfekce

…. Návštěvnost 191 osob za rok.
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Publikační činnost:
 webové a fcb stránky – příprava nových webů, průběžná aktualizace stávajícího spolkovydum.slavonice.cz, a
grasel.eu, fcb a profilu Spolkového domu na instagramu.
 Distribuce vlastních publikací – Průvodce Graselovy stezky, Průvodce Slavonice, Spolkový dům, Dobré příklady
interpretace místního dědictví, Hledačky.
 NOVÁ MAPA Graselových stezek – v rámci čs-rakouského projektu jsme vydali novou turistickou mapu se
všemi stezkami na české i rakouské straně hranic.

2. Šetrná turistika
Graselovy stezky (GS)
 Pokračování spolupráce s partnery Graselových stezek (Nová Bystřice, Nové Syrovice, Vratěnín, Český
Rudolec, Cizkrajov a rakouští partneři). Před sezónou údržba značení stezek, propagace – články, reportáže,
atp. realizace projektu Graselovy stezky 2020, posunutí části aktivit na rok 2021.
 Vydali jsme novou turistickou mapu Graselových stezek.
Návštěvnické centrum Graselových stezek
 Návštěvnické centrum – celoroční provoz, rozvoj a zkvalitnění nabídky – zboží SPOLKOVÝ MERCH - obecně
prospěšné tašky a vaky. Dále knihy a časopisy o designu, architektuře, atp. – návštěvnost NC 800 osob.
 Služby místních průvodců – na objednávku pro skupiny - O. Žampová.
 Občerstvení v Návštěvnickém centru: služby kavárny, prodej místních produktů – sýry, med, atp. Catering na
akcích Spolkového domu, pro potřeby našich spolupracovníků, nájemců a hostů.
 ...Elektromobilita - NOVÁ dobíjecí stanice – samoobslužná, placená stanice v aplikaci evmapy.cz atp.
 ...Ve spolupráci se Zuzanou Krajčovičovou, jsme o prázdninách provozovali MOZAIKOVOU DÍLNU v maringotce
za SpolDomem

Kulturní programy:
 ...Výstavy – Komora českých architektů – Čeká cena architektury 2020,
 ...FESTIVALY ve Spolkovém domě – v červenci Slavnosti Trojmezí – SR, o.p.s. jako spolupracující organizace pořadatel SRS, z.s.), v srpnu spolupráce na KORONATORZO SLAVONICEFESTU – komorní program.
 ...Další kulturní akce – pozdně novoroční koncert CARIBE – únor, Masopustní street dance párty, koncert
Lenka Dusilová.
nová turistická mapa regionu Graselových stezek

…. Doprovodné programy navštívilo cca 200 osob + návštěvnost na festivalech významně méně,
díky korona opatřením - 2800 osob.

Vzdělávání - spolupráce:

 . Jsme členy jihočeské sítě KRASEC – sdílíme evvo programy, pracujeme na společných projektech,
 . Jsme členy dalších celorepublikových i mezinárodních vzdělávacích organizací a sítí - Ekoenergoklaster

–
česko - rakouské sdružení, Síť mateřských center ČR, RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje,
Sdružení interpretace místního dědictví ČR (SIMID).

 . Spolupracujeme

s partnery – Post Bellum – Paměť národa, Antikomplex a ÚSTR na projektech vzdělávání
historie 20. století, na pokračování projektu Zelené památky 2017 – 2020 – s PROPAMÁTKY, CBA Architekti a
s dalšími partnery z ČR i zahraničí v oblasti vzdělávání, architektury, designu, elektromobility, atp.

 . Významně

posilujeme partnerství v oblasti architektury a designu – Spolkový dům je partnerem České
národní ceny (České komory architektů), spolupráce s časopisem INTRO, atp.

Koncert L.Dusilová

Den s Pamětí národa

mozaiková dílna

výstava Česká cena za architekturu 2020
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3. Rozvojové programy a služby








Členství v Místní akční skupině (MAS) Jemnicko o.p.s. – spolupracujeme na aktualizaci plánu rozvoje území,
jako členové komise hodnotíme žádosti.
Členství v pracovní skupině Strategického plánování Slavonice - komunitní plánování rozvoje města.
Členství v pracovní skupině MAP (Místní akční plán) vzdělávání na území správního obvodu Dačicko.
Členství v pracovní skupině Komunitní plánování sociálních služeb Dačicko.
Služba sociální rehabilitace – v roce 2020 servis veřejně prospěšných prací (na základě smluvní spolupráce s
Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pro 4 klienty – organizace jejich práce - výpomoc s údržbou domu,
zpracování dřeva na topení, úklid Graselových stezek, a další podle potřeb SR, o.p.s.
Od roku 2016 nabízíme ve Spolkovém domě coworking - sdílené zázemí kanceláří. Využívají ho rodiče na
mateřské dovolené a další spolupracovníci – v době karantény byly kanceláře více využívané.

 Služba potravinové pomoci – ve spolupráci s Potravinovou bankou Jihočeského kraje a Městem Slavonice – 2*
měsíčně dovoz a distribuce potravin osobám v nouzi. V roce 2020 byl počet přihlášených odběratelů
významně vyšší 64 klientů (celkem 138 osob).

LIDÉ VE SPOLEČNOSTI v roce 2020
Zaměstnanci:
Olga Žampová – ředitelka, lektorka, manažerka projektů.
Jiřina Marková – manažerka služby potravinové pomoci
Ludmila Bártů – úklid, spolupráce na zajištění služeb Spolkového domu.
Veronika Trenčínová, Josefina Gevarová, Rozalie Bulová, Antonie Žampová, Ludmila Žampová, Zuzana
Krajčovičová, Rebeka Horáková – spolupráce na projektech, zajištění služeb Spolkového domu.
Externisté – průběžně spolupracující:
Vilma Oherová – personalistika, účetnictví
Roman Steffl – technický pracovník
Rainer Miksche, Petr Vermouzek, Jan Křižka – spolupracovníci projektu elektromobilita
Správní rada organizace pracovala v roce 2020 ve složení: Miroslav Burghard (předseda), Hana Langová,
Radimem Boháček, Hana Ripková, Martin Svoboda, Pavel Babka.
Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2020 ve složení: Monika Šatavová (předsedkyně), Jitka Mervicová,
Jiří Pšenčík.
PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Poděkování patří členům správní a dozorčí rady, pracovníkům SR, o.p.s. a jejich rodinám, přátelům,
spolupracovníkům jednotlivých projektů, programů a služeb, návštěvníkům, hostům, dobrovolníkům.
Děkujeme za zájem, podporu a povzbuzování. Velkou pomoc, bez které bychom se neobešli, poskytli
nejmenovaní věřitelé a dárci. Všem děkujeme!

Spolkový dům žije!
Žije především pravidelnými programy, které tvoří celoroční kostru, pravidelně se opakující nabídku: Rodičovské
centrum – každé úterý, Zájmové vzdělávání (v předchozích letech Volnočasový klub) – každou středu a pátek,
Tančírna a cvičení – každý čtvrtek, cvičení tai chi – ob týden, v pátek a zhruba 2x měsíčně služba potravinové
pomoci.
I v roce 2020 využívaly opakovaně Spolkový dům místní i přespolní spolky a organizace - Slavonická renesanční
společnost, z.s., Mařížský park, z.s., Volba pro Slavonice, z.s., Dům dětí a mládeže Jemnice, Housing First,
Hlasohled, z.s. Photogenia, atp.
Od roku 2018 nabízíme ve Spolkovém domě sdílené kanceláře – coworking. V průběhu roku 2020 je využívalo
zhruba 30 osob.

Výroční zprávu sestavila SR, o.p.s., v červenci 2021 ji schválila Správní rada.
Nedílnou součástí Výroční zprávy Slavonické renesanční, o.p.s. 2019 jsou přílohy Hospodaření 2020 - Finanční
zpráva, Rozvaha a Výsledovka.

Otevírací doba Spolkového domu (v roce 2020 významně omezena karanténou):
červenec - srpen denně 10 – 18 hodin,
v průběhu roku úterý až pátek 10 – 16 hodin.
Služby i zpřístupnění Spolkového domu je samozřejmě možné i na objednávku mimo otevírací dobu.
Webové stránky organizace www.spolkovydum.slavonice.cz , weby programů www.zelenepamatky.cz a
www.grasel.eu. Důležitým komunikačním kanálem je FCB.

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

Slavonice 4.7. 2021
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