KALENDÁŘ ROKU 2013

Cílem činnosti sdružení občanů a přátel
města Slavonice je podpora principů trvale
udržitelného rozvoje, mapování historické
kontinuity
Slavonicka a tvorba
a ovlivňování kulturního zázemí na
principech partnerství,
občanské
společnosti a mezinárodní spolupráce.
Pořádání, organizování a podpora kulturních
akcí oblasti hudebního, dramatického
a výtvarného umění. Podněcování a podpora
zájmu občanů o věci veřejné. Provozování
internetové domény www.slavonice.cz.
Mapování historické kontinuity Slavonic a
Slavonicka. Podpora šetrných forem turistiky.
Pořádání
vzdělávacích akcí pro laickou
i odbornou veřejnost.

14. 2.

Pamětníci II – přednáška M. Horákové o osudech vysídlených Němců po odsunu

16. 2.

Tematický večer—afghánský veterán M. Lidinský

29. 3.

Na Velký pátek jdeme pro poklad – tajemný
velikonoční výlet pro rodiče s dětmi

20. 4.

Valná hromada sdružení

1. 5.
11. 5.
25. 5.

Slavonická renesanční
společnost, občanské
sdružení

Výroční zpráva SRS,
o.s., za rok 2013

Úklid kostela Božího Těla
Světový den bez tabáku—aneb Zvířátka také nekouří
Jarní výlet—Vratěnínská GS

1. 6.

Den dětí—Cesta pohádkovým lesem

21. 6.

Magické období letního slunovratu—koncert v
kostele Božího Těla a bylinky
Vivat varhany –tři červencové soboty, pomoc při
organizaci—Jan Páleníček

30. 7. –
5. 8.

SLAVNOSTI TROJMEZÍ— sgrafitová dílna, jidiš
písně, autorská čtení, divadla pro děti ...

Vážení přátelé,
Předkládáme Vám výroční zprávu občanského
sdružení za rok 2013.
Informace o výrobcích/službách

28. 9.

Podzimní výlet—Českou Kanadou

Projekty, realizované v roce

12. 11.

Svatomartinská husa – akce pro členy

Velice děkuji všem členům sdružení, všem partnerům, spolupracovníkům a sponzorům za pomoc při přípravě a realizaci činnosti a akcí sdružení.

2013, finančně podpořili:

1. 12.

Adventní jarmark, stánky, zpívání dětí, kulturní
program, spolupráce se Základní školou speciální

Udělá nám radost, projevíte-li chuť a zájem
o spolupráci a návštěvu našich programů.

31. 12.

Silvestrovský výšlap – turistický výlet na hlásku
u Stálkova, kopec Uhliště

Mgr. Z. Chadimová, předsedkyně sdružení

AOK Maříž, Apartmány pod věží, Hotel
U Růže, Centropen, a.s. Dačice, Město
Slavonice, MEPOS, s.r.o Dačice, ban-

Místo pro firemní slogan či moto

ka Waldviertler Sparkasse, penzion
Bejčkův mlýn, Slavonická renesanční ,
o.p.s., Slavona, s.r.o., Stavební huť
Slavonice, s.r.o.

TROJMEZÍ je místo, které se nachází nedaleko Slavonic. Kamenný mezník zde označuje historickou zemskou hranici
Čech, Moravy a Rakouska, vládami i panovníky neměnnou.
Pro nás představuje symboly trvalých hodnot, k jejichž renesanci chceme přispívat.

Slavonická renesanční společnost, o.s.,
Na potoku 629, 378 81 Slavonice
www.slavonice.cz,
e-mail: srs.sdruzeni@seznam.cz,
srs@slavonice.cz
Telefon: +420 602 435 451
Číslo účtu: 6100007995/7940 WSPK
Telefon: (055) 555 55 55

Programy a projekty, jak šel čas, naši lidé a finanční zpráva
Programy a projekty:

Naši lidé:

Slavnosti Trojmezí jsou tradiční kulturní akcí pro celou rodinu, konal se již 17. ročník:
velkému zájmu se těší sgrafitová dílna, dále
Slavnosti nabídly autorské čtení Ireny Douskové a komiksovou dílnu Lucie Lomové,
Jidiš písně a čtení Hany Frejkové, kapelu Xtet, programy pro rodiče a děti. Připomínání
tradic: Hledání pokladu na Velký Pátek, Letní slunovrat a Adventní jarmark: ten se konal v podloubí Panského domu a na náměstí, tradičně s vystoupení dětí ze Základní
školy speciální a s bohatším programem.
Tématické večery (M. Lidinský—
handikepovaný válečný veterán).

Výbor je pětičlenný. Od valné hromady 2010 pracuje ve
složení L. Brychtová, Z. Chadimová, M. Nevrklová, M.
Šabatková a Z. Žampa, který na podzim roku 2013 z
výboru odstoupil. Předsedkyní sdružení je Z. Chadimová. K. 31. 12. 2013 mělo sdružení 19 zaregistrovaných
členů. (+ V. a P. Babkovi, Z. Kučera, I. Nevrklová, S.
Labská, J. Marková, V. Marek, M. Macků, J. Macků,
M. Novorková, E. Petráková, J. Pokorná, M. Šťastná,
O. Žampová).

Projekty ve SPOLUPRÁCI s dalšími organizacemi a spolky: Žijící paměti aneb Hlasy pamětníků (leader projektu Centrum pro budoucnost, o.p.s. Slavonice, sběr a zpracování vzpomínek pamětníků na dobu 2. sv. války a léta poválečná), Vivat varhany
(organizační pomoc při realizaci tří varhanních koncertů s Janem Páleníčkem).

Partneři: Městské kulturní středisko Slavonice, Podnik města Slavonice, Základní škola speciální, Stavební huť Slavonice, Centrum pro budoucnost, o.p.s.
(www.slavonice-zlabings.eu), Slavonická renesanční,
o.p.s.,

Web slavonice.cz, knihovna pro neziskový sektor— webové stránky na doméně
slavonice.cz mají za cíl propagovat město a jeho
nabídku, připívat k rozvoji turistického ruchu a
občanské společnosti. Stránky jsou průběžně
aktualizovány, nicméně je ještě potřeba stále
doplňovat informace. Sdružení provozuje Knihovnu pro neziskový sektor (ev. číslo 6276). Skončil
projekt PIK, v jehož rámci platilo MK ČR připojení
k Internetu.
Akce pro členy, turistika— nedílná součást práce sdružení zahrnující setkávání a
organizační schůzky, ale také třeba svatomartinskou husu, posezení u ohně či turistické výlety.

Naši dobrovolníci a spolupracovníci:
P.Burghardová, T. Heczko, D. Chadim, P. Kamír, L.
Kudrna, Š. Marek, Č. Palán, J. Pokorná, M. Soukup,
S. Soukupová, K. a Z. Šabatkovy, M. a V. Stoilovovi,
ad.

Jak šel čas: 1996—založení sdružení, do 2000: projekt Trojmezí, vydání 1. průvodce Slavonicemi, výstavy, doména slavonice.cz, 2001 – 2004: projekt Zapomenutý všední den, projekt Interpretace místního dědictví, první Graselova stezka, vydání 2. průvodce Slavonice, setkání rodáků, 2005: koupě budovy bývalého
kina, rozšiřování Graselových stezek, 2006: rozdělení
organizace na sdružení a obecně prospěšnou společnost
(o.p.s.), převedení domu včetně pohledávek nově vzniklé o.p.s. 2007—2011: Mařížský park, účastníci správního řízení týkajících se přírody a krajiny, tématické
večery, Slavnosti Trojmezí, 2012-2013: dotisk průvodce Slavonice, perla renesance, připomínání
Prostory:

Zázemí sdružení mělo v kanceláři společně s
o. p. s. Slavonická renesanční v pronajatých prostorách na
nám Míru čp. 451. Zde byla také umístěna knihovna a veřejný
internet. Koncerty se především v létě konaly v kostelíku sv.
Jana Křtitele, který má sdružení pronajaté od města za symbolickou korunu ročně, případně v kostele Božího Těla a za

Panským domem před farním kostelem. Od listopadu
má sdružení zázemí v novém Spolkovém domě na adrese Na potoku 629 (bývalé kino).
Slavonická renesanční, o.p.s.—od r. 2006 SRS, o.s.
na základě pověření Zakladatelskou listinou, jmenuje
členy správní a dozorčí rady organizace Slavonické
renesanční, o.p.s. Zástupce SRS, o.s. se účastní jednání
správní a dozorčí rady SR, o.p.s., je informován o dění v
organizaci. Pro informovanost členů sdružení je u příležitosti Valné hromady SRS o.s. přizván zástupce
SR,o.p.s. k podání podrobných informací a zodpovězení
dotazů. K e konci roku ukončila členka sdružení Sylva
Labská své členství ve správní radě SR, o.p.s.
Texty VZ—Z. Chadimová, finanční zpráva—J. Pokorná. VZ schválena VH sdružení dne 5. 4. 2014.

Náklady celkem

115.081,92

Stavy

Z toho služby—
honoráře apod.

100.981,92

Pokladna

Režie, poplatky,
OON, reprez.

7.311,-

2012—
6.063,- Kč

Materiál

6.789,-

2013—
674,- Kč

Výnosy celkem

107.153,11

Banka

Z toho za služby a
zboží—vlastní příjmy !!!

62.542,-

2012—
3.986,26
Kč

Z toho dotace,
přísp.,dary, ostat

44.611,11

2013—

Výsledek hospoda- - 7.928,81
ření

3.216,05
Kryto ziskem minulých let

