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Ve Slavonicích proběhla slavnost základního kamene. 

  Za přítomnosti bezmála stovky vzácných hostů a veřejnosti byl 
v pátek 16. 11. 2012 slavnostně položen základní kámen Spolkového 
domu ve Slavonicích.   

 Slavnostní setkání u základního kamene bylo významným mezníkem obnovy 

Spolkového domu ve Slavonicích. Souhrou okolností, nebo řízením osudu, se 

odehrálo právě letos, v roce 2012, kdy Spolkový dům slaví 80 výročí od svého vzniku 

v roce 1932. K důstojné oslavě tohoto jubilea patřilo ohlédnutí, které nám v pátek 16. 

11. zprostředkovali zástupci rodáckého spolku HAIMATKREIS Zlabings, kteří u stavby 

domu, před 80 lety, jako děti byli. Kromě rodáků, byl významným účastníkem pan 

farář, který základní kámen požehnal a osobnosti, které stavbě a následně i provozu 

poklepem na základní kámen domu popřáli. Zaznělo i upozornění na nelehkou 

ekonomickou situaci a nezbytnost uvážlivých a promyšlených kroků tak, aby provoz 

domu byl dlouhodobě udržitelný.  

 Další otevření domu pro veřejnost plánuje SR, o.p.s ještě na jaře 2013, otevření 

hotového domu proběhne na podzim 2013.   Zaváděcí provoz bude probíhat v letech 

2014, 2015.  

 

 

 Výsledkem přestavby bude čistý, moderní a útulný objekt, který bude otevřen především pro 

vzdělávací a osvětové, kulturní a společenské programy. Fungovat zde bude zázemí 

environmentálního střediska, které bude nabízet výukové programy pro žáky a studenty, zázemí 

Rodičovského centra a sociálních služeb, Návštěvnické centrum Graselových stezek, knihovna, 

kanceláře. Dům sám o sobě bude atrakcí, při prohlídce se návštěvníci seznámí s jeho historií,  

s postupem jeho přestavby, se systémy jeho fungování.  

 „Na projektu pracujeme od roku 2007, rozsah v jakém jsme o plánované přestavbě uvažovali, 

vycházel přímo z toho, že jsou pro náš záměr dostupné jedinečné zdroje, zdroje fondů EU. Z rozpočtu 

města, kraje, státního, nebo ze zdrojů běžného soukromníka, by se nemohl náš projekt uskutečnit. 

Tato skutečnost je výjimečná a vzácná. I v dnešním nejednoznačném pohledu a názoru na EU, na 

efektivitu čerpání fondů a tak dále, usilujeme o to, aby byl náš projekt dobrým příkladem, jak lze 

dobře využít příznivou situaci podpory EU“ vysvětlila Olga Žampová, ředitelka SR, o.p.s. 

Projekt Revitalizace Spolkového domu je součástí projektu Zelené památky, který pro rok 

2012 podpořilo Ministerstvo životního prostředí (viz. www.zelenepamatky.cz) 
 

  
 

Podrobnosti na www.zdrojslavonice.cz/spolkovy_dum 

Kontakty: SR, o.p.s. 602 571 087, mail: info@zdrojslavonice.cz 
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