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Poslední výstavní sezóna ve Spolkovém domě ve Slavonicích.  

 Před rozsáhlou rekonstrukcí, bude Spolkový dům v srpnu 2010 naposledy 
otevřen pro veřejnost. V sobotu 7. srpna zahájíme poslední výstavy – prezentace 
plánů rekonstrukce „Dům v domě a v domě dům“ a „Dílna pro Graselovy stezky, 
Slavonice 2010 - sochy a objekty“.  

 „Výstava „Dům v domě a v domě dům“ představí modely a plány rekonstrukce, která 
bude probíhat v letech 2010 – 2012“ sdělila Olga Źampová, ředitelka Slavonické 
renesanční, o.p.s. „u příleţitosti vernisáţe 7. srpna, představí projekt osobně autoři – 
architekti Štěpán Valouch a Jiří Opočenský“ upřesnila Ţampová.  
 
 Od roku 2003, kdy byly prostory bývalého Německého spolkového domu otevřeny poprvé (po 
bezmála 15ti letech uzavření a chátraní domu), byly autentickým zázemím pro výstavy, koncerty, filmové 
projekce, divadla, čtení, dílny, diskusní setkání a mnohé plánovací akce, na kterých se rodila budoucí tvář a 
náplň domu.  V letech 2007 – 2008 byla vypracována architektonická studie, následně projektová 
dokumentace. Na jaře 2009 získal projekt stavební povolení.  Architekti získali za projekt Obnovy Spolkového 
domu v roce 2009 v soutěži Architecture Award 09 cenu Hlávkovy Nadace.  
 Začátkem roku 2009 byla podána žádost o dotaci poprvé, pro nepravomocné stavební povolení, ji 
však SR ops musela stáhnout a podruhé podat v lednu 2010. Ve XIV. výzvě Operačního programu životní 
prostředí, naše žádost uspěla.  
 Cílem rekonstrukce je vybudovat zázemí environmentálního centra - pro vzdělávání, osvětu a další 
společenské aktivity a zavést fungování těchto programů v novém domě.  Dotace ze zdrojů EU - Operačního 
programu životní prostředí, přinese do města 57 milionů korun. 
_____________________________________________________________________________________
  

 
 Další výstava nabídne sochy a objekty z Dílny pro Graselovy stezky. „Ta se konala 
letos, v prvním červencovém týdnu ve Slavonicích a vzniklo na ní osm realizací“ líčí další 
akci Jiřina Marková, projektová asistentka  „tři objekty jsou jiţ v terénu na slavonické 
Graselově stezce, dalších pět soch, bude postupně rozmístěno na stezky do Nových 
Syrovic, Nové Bystřice, do Vratěnína a Českého Rudolce, “ dodává Marková.  
 
 Graselovy stezky jsou projektem v oblasti rozvoje šetrné turistiky, který od roku 2003 přispívá ke 
společenskému i ekonomickému oživení venkovského slavonického regionu. Od roku 2003 bylo vyznačeno 8 
výletních okruhů kolem měst a obcí Česko – rakouského příhraničí  - v okolí Slavonic, Nových Syrovic, 
Vratěnína, Nové Bystřice, Českého Rudolce a v Rakousku výletní okruhy Graselových stezek kolem 
Dobersbergu, Karlsteinu a Raabsu.  Idea projektu Graselovy stezky vychází ze snahy zpřístupnit – zviditelnit 
(ale zároveň nezdevastovat!) = citlivě interpretovat místní dědictví z dob (přelom 18. a 19 století), kdy v kraji 
pobýval, loupil a skrýval se Johan Georg Grasel, jehož jméno dalo vzniknout hanlivému označení „grázl“. V 
roce 2004 získal projekt „Graselovy stezky“ ocenění české národní ceny Heritage Award 2003 za přínos k 
ochraně kulturního a přírodního dědictví a komunitní spolupráci.  
 V roce 2008 získal projekt Graselových stezek podporu ze zdrojů Evropské unie – z Operačního 
programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika. V letech 2009 - 2011 „doteče“ do 
pohraničního regionu (jižní Čechy - jihozápadní Morava - dolní Rakousko) 234.715 eur. Cílem projektu je 
rozvoj přeshraniční šetrné turistiky – stávající stezky budou opraveny, vybaveny, i vyznačeny nové. Projekt 
přinese zkvalitnění stávajících a zavedení nových služeb pro cestovní ruch, nabídne programy pro rozšíření 
turistické sezony.  
 

Více na webu organizace - www.zdrojslavonice.cz,  webu Graselových stezek www.grasel.eu 

Info: Olga Ţampová, e-mail zdroj@slavonice.cz, mobil 724919413, Jiřina Marková, e-mail 

jrina.markova@zdrojslavonice.cz, mobil   
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