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Výroční zpráva 2010 

Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost 
 

 

 

 

KDO JSME 

     Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost byla ustanovena v roce 2006 na základě 

rozhodnutí valné hromady členů občanského sdružení Slavonická renesanční společnost (SRS, o. s. zal. 

1996).  Hlavními důvody k založení „sesterské“ o.p.s. byla náročnost některých projektů, která přesáhla 

možnosti občanského sdružení – zejména projekt obnovy a následný provoz bývalého Německého 

spolkového domu. S tím vyvstala potřeba profesionalizace organizace, rozšíření a zkvalitnění nabídky 

služeb – v oblasti vzdělávání, šetrné turistiky, sociálních služeb a dalších. 

     Hlavní cíl Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti je tímto stanoven - obnovit                 

a provozovat bývalý Německý spolkový dům (později rozestavěné kino) ve Slavonicích a poskytovat              

v něm služby stanovené zakládací listinou organizace.     

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010  

Dříve než se pustíme do výčtu aktivit v bodech dle hlavních a doplňkových činností (stanovených 

zakládací listinou organizace), ty nejvýznamnější události roku 2010 Vám představíme již v úvodu.  

- v lednu se rozběhl velký, dvouletý vzdělávací projekt „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji“,  

- na rok 2010 se podařilo získat podporu na sociální služby a zahájit provoz Rodičovského centra,  

- pracovali jsme ne zakázce Státního fondu životního prostředí – Zelené památky, 

- v červnu byla Státním fondem pro životní prostředí vybrána k podpoře naše žádost na revitalizaci 

Spolkového domu, 

- v roce 2010 jsme do pronájmu získali technickou památku - vodní pilu Penikov a provozovali v ní 

prohlídky s odborným výkladem a vzdělávací programy.  

 

V roce 2010 se podařilo k perspektivní spolupráci získat nové lidi, tím významně posílit tým SR, o.p.s. 
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Dále předkládáme výčet aktivit SR, o.p.s. dle činností stanovených Zakládací listinou.  

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ  

 Interpretace místního dědictví -  v roce 2010 jsme pracovali na projektu „Interpretace místního 

dědictví – efektivní nástroj šetrné turistiky“, který byl podpořen dotací Ministerstva životního 

prostředí ČR.  Na projektu se významně podílel externí spolupracovník Ladislav Ptáček. 

Výsledkem jsou mimo jiné dvě publikace  - „Metodika místního průvodce“ a „Příklady dobré 

praxe IMD“. Sami na sobě jsme vyvíjeli celoroční školicí program Místních průvodců a vyškolili 

jsme se v něm.  

Dalšími aktivitami byly služby konzultační a lektorské – ve spolupráci S MAS Moravský Kras. 

 Hudební dílna – ve spolupráci s občanským sdružením Půlnebí s paní Ridinou Ahmedovou, se       

v srpnu 2010 konal 3. ročník dílny HLASOHLEDH. SR, o.p.s. zajišťovala servis účastníkům.  

 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) a environmentální poradenství – SR, o.p.s. 

pokračovala ve spolupráci – členství v síti KRASEC (oborová krajská organizace – občanské 

sdružení). Aktivity: společná prezentace v časopisu KRASEC, aktivní účast na společné přípravě 

projektů KRASEC do výzev Ministerstva životního prostředí a fondů EU.  

Projekt „Znám, mám rád a pečuji o místo, kde žiji – výukové programy pro děti a studenty – ZŠ          

a SŠ“ s partnerem - Gymnázium B. Němcové v Dačicicíh, se rozběhl v lednu 2010. Na inzerát jsme 

získali k externí spolupráci Michala Rumana z Kunžaku, který se rychle stal klíčovým člověkem 

projektu. V roce 2010 byly vyvinuty první programy, cca 280 žáků (základních škol a gymnazia) 

prošlo pilotní výukou (v dubnu, červnu a září). 

Pracovali jsme na zakázce pro SFŽP – na projektu ZELENÉ PAMÁTKY. V průběhu roku byla 

zpracována studie, v krajských městech jsme uspořádali semináře (v Ústí nad Labem, Českých 

Budějovicích, Olomouci, Ostravě), zpracovali jsme návrhy úprav a doplnění dotačních pravidel 

pro Zelenou úsporám (s ohledem na problematiku památkově cenných budov). Na projektu se 

významně podílely Ing. Arch Mahulena Svobodová a Mgr. Barbora Petrová. Do konce roku 2010 

byla připravena k vydání kniha, jejíž výroba proběhne v roce 2011. Viz. www.zelenepamatky.cz 

 

ROZVOJ MĚSTA A REGIONU  

 Spolupráce s Místní akční skupinou (MAS) Jemnicko o.p.s. – MAS získala dotace LEADER pro 

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

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

 Grantová kancelář – úzce souvisí s aktivitami SR, o.p.s. v rámci MAS jemnicko - v roce 2010 jsme 

bezplatně poskytli pomoc s žádostmi o dotace z výzev MAS pro 2 místní klienty.    

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 Sociální rehabilitace – v roce 2010 pokračovaly aktivity výkonů obecně prospěšných prací (na 

základě smluvní spolupráce s Probační a mediační službou ČR - PMS ČR), pracovali tři klienti.    

 Dobročinné bazary – uspořádali jsme jarní a podzimní BAZAR, ve prospěch Diakonie Broumov. 

 Rodičovské centrum (RC) ZDROJ - v březnu 2010 byla zahájena nabídka programů – pravidelné 

programy 2x týdně („Výtvarky pro ručičky“ a „Cvičení pro rodiče s dětmi“), odborné přednášky pro 

rodiče - 6x (Zdravé vaření, Poznávání krajiny, Prezentace sítě mateřských center, Jóga, Tvořivé síly 

http://www.zelenepamatky.cz/
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krajiny země, Drogová problematika) a 2x kurzy pro rodiče (Kurz vaření a Kurz první pomoci). Další 

aktivizační činnosti pro celou rodinu – dílny, výlety, soutěže atp. Do vymýšlení a přípravy programů 

RC se aktivně zapojily 4 maminky, pravidelných programů se účastnilo průměrně 15 

rodičů/prarodičů a dětí. Část programů byla nabízena v bývalém Spolkovém domě, část (cvičení) v 

pronajaté tělocvičně speciální školy.  

 

ŠETRNÁ TURISTIKA  

 Graselovy stezky – v roce 2010 pokračoval (a vrcholil) česko-rakouský „Rozvoj šetrné turistiky na 

česko-rakouském pomezí, aneb jak loupežník Grasel začíná místním vracet, co kdysi nakrad“. 

V létě byly spuštěny nové webové stránky, dokončeny nové stezky - Slavonice – Maříž, Vratěnín, 

Český Rudolec. V roce 2010 jsme se zaměřili na nabídku služeb pro turisty – místní průvodci. 

V červenci a srpnu proběhla pilotní nabídka služeb místních průvodců Graselových stezek –             

ve třech formách nabídky – Prohlídka pily, Pravidelné vycházky a Vycházky na objednávku - 

obsloužily jsme zhruba 500 osob. Největší akcí projektu v roce 2010, byla „Umělecká dílna pro 

Graselovy stezky“ – týdenní workshop (12 účastníků) při kterém vznikly sochy (8 objektů) na 

stezky. Další akcí byl např. FAMTRIP – dvoudenní výlet pořádaný pro zástupce médií v listopadu 

2010 (21 účastníků).  

Oficiálním partnerem projektu je rakouský spolek Zukunftsraum Thayaland, neoficiálními, ale 

významnými partnery (aktivně se podílejí na realizaci aktivit i finanční podpoře!), jsou města               

a obce regionu (Nová Bystřice, Český Rudolec, Vratěnín, Nové Syrovice, Slavonice omezeně). 

 

KULTURNÍ SLUŽBY  

 Kulturní programy – na počest získané dotace na revitalizaci bývalého Spolkového domu byla na 

srpen připravena prezentace plánu přestavby – výstava DŮM V DOMĚ A V DOMĚ DŮM                            

a prezentace objektů Dílny pro Graselovy stezky (modely, projekce, objekty, obrazy).  

 SR, o.p.s. se v roce 2010, jako tradičně podílela jako spolupracující organizace na festivalu 

Slavnosti Trojmezí 2010 (pořadatel SRS, o.s.). Prostory kina jsme pronajímali na kulturní akce 

spřáteleným spolkům a jednotlivcům – v červenci koncert skupiny MAMUUT. 

 

Dle zakládací listiny - doplňková  činnost, ale vlastně ta největší kapitola: 

OBNOVA BÝVALÉHO KINA – revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích – časově i finančně 

nejnáročnější program SR o.p.s. pokračoval v roce 2010:   

 v lednu 2010 jsme podali žádost o dotaci do XIV. výzvy Operačního programu životní prostředí – 

prioritní osa 7. – budování infrastruktury pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu, 

 v červnu jsme obdrželi potvrzení úspěchu žádosti. 

 V období červen – prosinec 2010 probíhaly práce na dvou výběrových řízeních, práce na 

přípravě projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby (výzva v lednu 2011) a další 

administrativní úkony směřující k podpisu Smlouvy o dotaci,    

 vzdělávání pro zajištění průběhu realizace projektu – konzultace na SFŽP, s poradenskými 

organizacemi i jednotlivci, školení. 

 Průběžně byl projekt prezentován – výstava, kniha ZELENÉ PAMÁTKY, články v tisku, website, 
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atp. 

LIDÉ VE SPOLEČNOSTI  

Zaměstnanci SR, o.p.s.: 

Olga Žampová – úvazek v rámci projektu Graselovy stezky 2009 – 2011 (manažerka projektu), 

úvazek v projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“ (odborná manažerka projektu, lektorka), 

dále plní funkce ředitelky, manažerky Kulturních programů, Obnovy domu a Zelených památek.  

Jiřina Marková – úvazek v rámci projektu Graselovy stezky 2009 – 2011 (asistentka projektu), úvazek 

v projektu Sociálních služeb (manažerka projektu), dále plní funkci správce objektu.  

Jitka Pokorná – úvazek v rámci projektu Graselovy stezky 2009 – 2011 (finanční manažerka 

projektu), úvazek v projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“ (finanční manažerka projektu),  

ukončení spolupráce v září 2010. 

Miroslava Nevrklová – úvazek v rámci projektu Graselovy stezky 2009 – 2011, od října 2010  

 

Externisté – projektoví pracovníci: 

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

Kateřina Hanačíková – členka pracovní skupiny projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“ 

Jana Karásková – členka pracovní skupiny projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“, lektor 

Martina Vágnerová - členka pracovní skupiny projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“  

Kateřina Bilíková - členka pracovní skupiny projektu vzdělávání „Znám mám rád a pečuji“ 

Ladislav Ptáček – odborný řešitel projektu IMD, autor publikací, lektor místních průvodců  

Mahulena Svobodová – odborná koordinátorka projektu Zelené památky 

Barbora Petrová – koordinátorka a PR projektu Zelené památky  

 

Radim Burkoň – externí konzultant – fundraising (Vzdělávání, Graselovy stezky, Revitalizace domu)  

Monika Šatavová – externí konzultantka finančního managementu organizace (od září 2010) 

 

Místní průvodci Graselových stezek: 

Miroslava Nevrklová, Jiřina Marková, Hana Langová, Olga Žampová. 

 

Správní rada organizace pracovala v roce 2010 ve složení: Sylva Labská (předsedkyně), Hana 

Langová, Milan Kolář, Monika Šatavová (ukončila členství v srpnu 2010), Petr Chadim 

(místopředseda) a Viktor Stoilov.  

 

Dozorčí rada organizace pracovala v roce 2010 ve složení: Martina Havlíčková (předsedkyně), Hana 

Ripková, Zuzana Wolfová.    

 

Kancelář SR o.p.s. sídlí ve vlastním objektu bývalého kina - Na Potoku 629, ve Slavonicích,  kancelář 

užívá společně i občanské sdružení SRS, o.s. a Greenways Praha – Vídeň, o.s.  

 

V roce 2010 byly provozovány webové stránky organizace  www.zdroj.slavonice.cz,   

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

 

http://www.zdroj.slavonice.cz/
http://www.zelenepamatky.cz/
http://www.grasel.eu/
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V roce 2011 byly vydány dvě publikace Metodika místního průvodce, Příklady dobré praxe IMD. 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI 

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

dále spolupracovníkům jednotlivých projektů a programů SR, o.p.s.: Interpretace místního dědictví - 

Tomášovi Růžičkovi z Nadace Partnerství, Hudební dílna a kulturní programy - Ridině Ahmedové, 

projekt vzdělávání „Znám, mám rád a pečuji, …“ - Aleši Morávkovi – řediteli gymnázia B. Němcové 

v Dačicích, v rámci projektu obnovy domu - Štěpánovi Valouchovi, Jiřímu Opočenskému a Zdeňkovi 

Žampovi (a všem odborným zpracovatelům dílčích částí projektové dokumentace ke stavebnímu 

povolení). Petrovi Švestkovi za spolupráci na projektu Graselovy stezky, Ondřejovi Kolářovi za pomoc 

s website organizace.   

Všem mnohým dalším za zájem, podporu a povzbuzování. 

 

Spolupracující organizace: organizace sdružení KRASEC, Diakonie Broumov, Charita Jindřichův 

Hradec, MAS Jemnicko o.p.s., Městské kulturní středisko Slavonice, SRS o.s., Základní umělecká 

škola Slavonice, partneři  projektu Graselovy stezky – Český Rudolec, Nové Syrovice, Nová Bystřice, 

Slavonice, Vratěnín a Zukunftsraum Thayaland    

 

Finanční služby: Waldviertel Sparkasse a.s. Dačice. 

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

 

 

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) Dlužné částky, jejichž doba splatnosti přesahuje 5 let, společnost neeviduje žádné. 

f) Veškeré závazky jsou obsaženy v rozvaze.  

g) Výsledek hospodaření: 

• výsledek hospodaření hlavní činnosti: 340 463,37 Kč 

• výsledek hospodaření hospodářské činnosti: 2 220,- Kč 

• výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů: 206 083, 67 Kč, po zákonném odečtu 0,- Kč 

h) Průměrný evidenční počet zaměstnanců – Společnost má k 31.12.2010 4 zaměstnance.  

i) Statutárním orgánům nejsou vypláceny žádné odměny.  

j) Společnost uzavřela s členkou správní rady Monikou Šatavovou jednorázovou smlouvu na 

zajištění stravování na sochařské dílně v hodnotě 27 600 Kč. S dalšími členy statutárních                          

a kontrolních orgánů společnosti, vč. jejich rodinných příslušníků nebyly uzavřeny žádné 

obchodní smlouvy.  

k) Společnost neposkytla žádné úvěry ani zálohy. 
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l) Společnost nevlastní finanční majetek. 

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

Město Slavonice             5 000,-  Kč 

Obec Nové Syrovice     16 500,-  Kč 

Město Nová Bystřice      51 000,-  Kč 

Obec Vratěnín        7 000,-  Kč 

Obec Český Rudolec      15 000,-  Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR        85 045,-  Kč 

Ministerstvo životního prostředí ČR   294 000,-  Kč 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost                 3 374 713,70 Kč 

 

 n) Společnost přijala dary od soukromých osob a firem v celkové výši 268.171,- Kč.   

o) K financování svých aktivit využívá společnost dvou kontokorentních úvěrů. Souhrnná výše 

    čerpání k 31. prosinci 2010 byla 2 464 594, 88 Kč.       

p) Společnost vedla veřejnou sbírku za účelem opravy domu a splátky půjček domu čp. 629, za rok 

    2010 obdržela v rámci veřejné sbírky 7 682,12 Kč. Veřejná sbírka byla ukončena v červnu 2010. 

 

 

Přílohy Výroční zprávy, tvoří její nedílnou součást:  

1. Účetní závěrka společnosti 

2. Výrok auditora 

 

 

Výročí zprávu sestavila Olga Žampová, ekonomickou část zpracovala Martina Vágnerová, Monika 

Šatavová. Vydáno ke dni 21. června 2011, schváleno Správní radou.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Podpis předsedkyně správní rady - Sylva Labská 

 

 

 

 


