Cílem činnosti sdružení občanů a přátel města

12. 3.

Valná hromada sdružení

Slavonice je podpora principů trvale udržitelného
rozvoje, mapování historické kontinuity

19. 3.

Slavonicka a tvorba a ovlivňování kulturního
zázemí na principech partnerství, občanské

22. 4.

společnosti a mezinárodní spolupráce. K
naplňování tohoto cíle přispívají zejména

1. 5.

následující činnosti družení:
Pořádání, organizování a podpora kulturních akcí

6. 5.

oblasti hudebního, dramatického a výtvarného umění.
Podněcování a podpora zájmu občanů o věci veřejné.

11. 6.

Provozování internetové domény www.slavonice.cz.
Mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka.
Podpora šetrných forem turistiky. Informování o
indikátorech trvale udržitelného rozvoje. Pořádání

Jan TAJBOŠ, geomantie, tematický večer, spolu-

Slavonická renesanční společnost,
občanské sdružení
IČ: 60818921

práce se SR, o.p.s.
Na Velký pátek jdeme pro poklad – tajemný velikonoční výlet pro rodiče s dětmi
Úklid kostelíka sv. J. Křtitele, poté posezení u

Výroční zpráva SRS,
o.s., za rok 2011

ohně u Šabatků, ochrana životního prostředí
Proč plánovat, když na nic nejsou peníze? Přednáška dr. Vystrčila, udržitelný rozvoj a MA21
Jahodový koncert v mázhausu Fárova domu Schulhoff Quartett na počest paní A. Fárové, spolupráce s I. Fárovou

SLAVNOSTI TROJMEZÍ— sgrafit. dílna, čtení
30. 7. – Tučková, Zmeškal, dílna pro děti T. Říčanová, hra
Grasel, pohádky, procházka Pithart -jubilejní 15.
6. 8.
ročník letního festivalu pro celou rodinu

vzdělávací akcí pro laickou i odbornou veřejnost.
Sdružování občanů za účelem ochrany životního

28. 10.

prostředí a zachování krajinného a estetického rázu
Slavonicka.

Projekty, realizované v roce 2011, finančně podpořili:

Apartmány pod věží, Centropen, a.s., Město Slavonice, Mezinárodní poradenská
společnost se sídlem v Dačicích, Pojišťovna Generali, a.s., agenturní kancelář Dačice, Slavona, s.r.o., banka Waldviertler
Sparkasse, penzion Bejčkův mlýn, Slavonická renesanční, o. p. s., AOK Maříž, Hotel
U Růže — DĚKUJEME

Výlet k Baronově studánce – turistický výlet pro
členy i veřejnost

Vážení přátelé,
Předkládáme Vám výroční zprávu občanského

12. 11.

Svatomartinská husa – akce pro členy

sdružení za rok 2011.

4. 12.

Adventní jarmark, sál muzea, zpívání dětí, kulturní program, spolupráce s MěKS

Velice děkuji všem členům, partnerům, spolupra-

Silvestrovský výšlap – turistický výlet na hlásku u

a realizaci činnosti a akcí sdružení. Udělá nám

Stálkova, kopec Uhliště

radost, projevíte -li chuť a zájem o spolupráci

31. 12.

Slavonická renesanční společnost, občanské
sdružení, Na potoku 629, 378 81 Slavonice
Telefon: + 420 602 435 451
E-mal: srs.sdruzeni@seznam.cz, srs@slavonice.cz
účet: WSPK, pobočka v Dačicích, číslo účtu: 6100007995/7940
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.

covníkům a sponzorům za pomoc při přípravě

a návštěvu našich programů.
Mgr. Z. Chadimová, předsedkyně sdružení

www.slavonice.cz
Telefon: +420 602 435 451

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

—

Slavnosti Trojmezí jsou tradiční akcí pro celou
rodinu. Večerní soutěž „Jak Grasel ukrad městskou pokladnu“ odehrávající se v kostýmech
v historických kulisách města, projekce fotografií B. Holomíčka, divadlo Líšeň a Mimotaurus,
dílna T. Říčanové ve spolupráci s ateliérem
Z. Krajčovičové, na závěr výborný koncert
třešťského jazz bandu se sólistkou J. Žampovou. Sgrafitová dílna, zajímavé autorské čtení T.
Zmeškala a K. Tučkové. Adventní jarmark se
konal poprvé v sále muzea i před radnicí a v
podloubí panského domu, s bohatším programem. Tématické večery (J. Tajboš —Geomantie,
senátor M. Vystrčil—o plánování rozvoje města).
Jahodový koncert (ve Fárově domě, Schulhoff
Quartett, vynikající úroveň). Projekt Žijící paměti
(leader projektu Centrum pro budoucnost,
o.p.s. Slavonice, sběr a zpracování vzpomínek)

Udržitelný rozvoj, MA21, životní prostředí— úklid kostela, účastníci řízení, účast členek
sdružení v pracovní skupině k přípravě propagačních materiálů na Regiontour a strategického plánu rozvoje města

Web slavonice.cz, knihovna pro neziskový sektor— nová podoba webových stránek
na doméně slavonice.cz—jeden z hlavních úkolů
roku 2011. Sdružení má připojení na internet
v rámci Projektu internetizace knihoven (PIK),
protože provozuje Knihovnu pro neziskový sektor (ev. číslo 6276). Poplatky za připojení hradí
MV. Sdružení má povinnost zajistit přístup veřejnosti a tento přístup poskytovat bezplatně.
Členové sdružení využívají Internet v kanceláři.

Akce pro členy, turistika — nedílná součást práce sdružení
a zahrnují od setkávání se a organizačních schůzek třeba
svatomartinskou husu, posezení u ohně či turistické výlety.
Naši lidé: Výbor je pětičlenný. Od valné hromady 2010 pracuje ve složení L. Brychtová, Z. Chadimová, M. Nevrklová, M.
Šabatková a Z. Žampa. Předsedkyní sdružení je Z. Chadimová. K. 31. 12. 2011 mělo sdružení 12 zaregistrovaných členů. (+ M. Havlíčková, Z. Kučera, I. Nevrklová, S. Labská, J.
Marková, M. Šťastná, O. Žampová).
Naši dobrovolníci a spolupracovníci:P.Burghardová, T.
Heczko, D. Chadim, P. Kamír, L. Kamír, Z. Krajčovičová, L.
Kudrna, V. Marek, Š. Marek, V. Nevrkla, M. Novorková, Č.
Palán, J. Pokorná, M. Soukup, S. Soukupová, K. a Z. Šabatkovy, M. a V. Stoilovovi, paní Vaněčková, A. Žampach ad.
Partneři: Městské kulturní středisko Slavonice, Základní
škola speciální, Stavební huť Slavonice, Centrum pro budoucnost, o.p.s. (www.slavonice-zlabings.eu), Slavonická

bolickou korunu ročně, případně za Panským domem
před farním kostelem. 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. V roce
2011 schválilo sdružení mandát pro Ing. M. Svobodu
a M. Burgharda. Zástupce SRS, o.s. se účastní jednáních 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.

Texty VZ—Z. Chadimová, finanční zpráva—J. Pokorná.
VZ schválena VH sdružení dne 14. 4. 2012.
Finanční zpráva
Náklady celkem

139.274,72

Stavy

Z toho služby

98.584,21

Pokladna

Z toho dary

11.030,-

2010—4.245,-

renesanční, o.p.s.,
Jak šel čas: 1996, do 2000: registrace sdružení, projekt
Trojmezí, letní festival, vydání 1. průvodce Slavonicemi, výstavy, doména slavonice.cz, 2001 – 2004: projekt Zapomenutý všední den, projekt Interpretace místního dědictví, snaha o zázemí, první Graselova stezka, vydání 2. průvodce
Slavonice, perla renesance, 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, udržitelný rozvoj, Místní agenda21 (zásadní město—zájemce)
Prostory: Zázemí sdružení nachází v kanceláři společně s o.
p. s. Slavonická renesanční v pronajatých prostorách na
nám Míru čp. 451. Zde je také umístěna knihovna a veřejný
internet. Koncerty se především v létě konají v kostelíku sv.
Jana Křtitele, který má sdružení pronajaté od města za sym-

Kč
Z toho materiál,

29.660,51

zboží, režie

2011—6.424,Kč

Výnosy celkem

112.005,19

Banka

Z toho za služby a

60.657,-

2010—

zboží
Z toho dotace,

6.464,98
51.348,19

přísp.,dary, ostat
Výsledek hospodaření

2011—
4.258,88

- 27.269,53

Spotřeba zásob, rozdělení
výnosů, dar

