Občanské sdružení

Slovácký krůžek Moravská Nová Ves

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Úvod
Občanské sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves (dále jen „sdružení“) vznikl
registrací stanov na Ministerstvu vnitra dne 21.6.2005 jako nezisková právnická osoba.
Hlavní cíle sdružení jsou:
•
•
•
•

Obnova starých lidových tradic a jejich udržování.
Prospěšné využívání volného času dětí a mládeže.
Osvětová, kulturní, společenská a folklórní činnost.
Navazování a rozvíjení kontaktů se sdruženími s obdobným zaměřením.
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Na mlatě 992, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55
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Správní rada
Květoslav Hřebačka
Jaroslava Sečkářová
Petr Sečkář
Radek Vaněk
Jana Zugarová
Ondřej Macinka
Monika Imrichová

– předseda
– místopředseda
– člen správní rady
– člen správní rady
– člen správní rady
– člen správní rady (1.stárek)
– člen správní rady (1.stárka, jen do června 2012)

Valná hromada a schůze správní rady
Dne 2.3.2012 se uskutečnila devátá valná hromada občanského sdružení, na které byly
projednány a schváleny všechny plánované body programu a v rámci diskuze potom i
dotazy, návrhy a připomínky přítomných členů sdružení, mimo jiné:
• výroční zpráva za rok 2011
• zpráva o hospodaření za rok 2011

•

•
•
•

rozšíření celkového počtu členů správní rady sdružení na 7 ve složení:
o 5 volených členů správní rady (za nové další členy správní rady byli
zvoleni Jana Zugarová a Radek Vaněk)
o první stárek a první stárka pro daný kalendářní rok
plán činnosti na rok 2012
členský příspěvek pro rok 2012 ve výši 100,- Kč
vytvoření internetové prezentace sdružení na adrese www.folklor-mnves.cz

Správní rada sdružení se scházela dle potřeby tak, aby byly organizačně zajištěny
všechny plánované a pořádané kulturně společenské akce.
K 31.12.2012 mělo sdružení 66 registrovaných členů.

Činnost sdružení v roce 2012
Leden
V sobotu 28.ledna 2012 v 19 hodin byl zahájen 47. Krojový ples v Moravské Nové Vsi.
K tanci a poslechu hrála dechová hudba Skaličané a ve vedlejším sále k lidovým písním
lákala cimbálová muzika Galán. Jako předtančení byla pro rok 2012 zvolena Moravská
beseda a za častého potlesku přihlížejících návštěvníků plesu ji velice pěkně zvládla
nejen naše chasa ve slavnostních podlužáckých krojích, ale i hostující krojované páry
z Mutěnic a Prušánek. Díky štědrosti sponsorů, příznivců folklóru a v neposlední řadě
i členů sdružení byla uspořádána aktraktivní tombola s bohatou nabídkou výher. Všem
dárcům ještě jednou děkujeme!
Duben
I v letošním roce si šohaji připravili májky pro naše děvčata, a tak se v noci z 30. dubna
na 1. května uskutečnilo tradiční stavění májek.
Květen
Mužský a ženský sbor vystoupili v rámci kulturního programu Dne lidových řemesel
v Moravské Nové Vsi.
Členové chasy se zúčastnili Přehlídky vína v rámci Dne lidových řemesel, kde pomohli
Vinařskému spolku s naléváním vzorků vína hostům ochutnávky.
Členky ženského sboru si v rámci Dne lidových řemesel opět připravili stánek
s občerstvením nabízející místní a krajové speciality.
Červen
Chasa a ženský sbor se zapojili do dvoudenního programu Tvrdonských národopisných
slavností ve Tvrdonicích.
Ženský sbor vystoupil v hlavním programu Mezinárodního folklorního festivalu ve
Strážnici.
Mužský sbor ukončil přípravu a zúčastnil se natáčení CD nosiče.
Červenec
Pod taktovkou mužského sboru se v sobotu 28. července skutečnilo tradiční
Předhodové zpívání. Za doprovodu cimbálové muziky Vojara se v bohatém programu
představil např. folklorní soubor Hrozen z Velkých Bílovic, mužské sbory z Hroznové
Lhoty, Vacenovic, Dubňan a oba domání sbory. Celým večerem hosty i účinkující
provedl Petr Veleba.

Svatojakubské hody, nejen pro chasu nejdůležitější folklórní akce roku, se uskutečnily v
termínu 29. – 31.července. V neděli a v pondělí se o hudební doprovod v průvodu i pod
zeleným postarala dechová hudba Skaličané, pro hodové úterý dostala od děvčat
důvěru dechová hudba Legrúti.
Ženský sbor vystoupil na předhodovém zpívání v Josefově a v Moravské Nové Vsi a na
besedě u cimbálu v Dolních Bojanovicích.
Mužský sbor vystoupil na pozvání v programu Besedy o Františkovi Juráčkovy, která se
uskutečnila v sobotu 7. července v areálu Vinné sklepy Podluží v Moravské Nové Vsi, a
také v programu našeho domácího Předhodového zpívání.
Srpen
Ženský sbor reprezentoval Moravskou Novou Ves na folklorním festivalu Hontianská
paráda ve slovenském Hrušově a na pozvání také vystoupil v programu předhodového
zpívání v Prušánkách.
Září
Chasa a oba sbory se v sobotu 8. září zúčastnili krojového průvodu obcí a vystoupili
v programu tradiční Slavnosti Vinobraní, která se opět uskutečnila v areálu vinných
sklepů Výmol a Zátiší.
Ženský sbor dokončil přípravu a uskutečnil natáčení CD nosiče.
Listopad
Na sobotu 3. listopadu připravila neoveská děvčata tradiční Dívčí vínek. Nápaditá
výzdoba sálu sokolovny a podařené neobvyklé předtančení v duchu starověkého Říma
se postaraly o výbornou atmosféru. Za hudebního doprovodu děvčaty oblíbené dechové
hudby Legrúti se dobrá zábava protáhla až do brzkých ranních hodin.
V sobotu 24. listopadu uspořádali mužský a ženský sbor z Moravské Nové Vsi
u příležitosti 30. výročí založení mužského sboru Slavnostní křest dvoj-CD
Písně s láskou vyšívané. V programu vystoupili oba sbory a sólisté Kateřina Bízová,
Viktorie Hromková a Adéla Sobotková za doprovodu cimbálové muziky Zádruha. Po
samotném křtu následovala beseda u cimbálu a taneční zábava s dechovou hudbou
Venkovanka. Součástí akce byla přehlídka mladých a starších vín.
Prosinec
Mužský sbor vystoupil na pozvání na besedě u cimbálu v Nedakonicích.
Mužský a ženský sbor vystoupili v programu Svěcení vína, které se jako každoročně
uskutečnilo na svátek svatého Štěpána na sokolovně v Moravské Nové Vsi.

Hospodaření občanského sdružení v roce 2012
PŘÍJMY:
VFP 2012 - neinvestiční dotace na činnost z rozpočtu městyse
VFP 2012 - neinvestiční dotace na zhotovení CD z rozpočtu městyse
Členské příspěvky
Krojový ples
Předhodové zpívání
Hody 2012

75 000,00 Kč
33 000,00 Kč
6 600,00 Kč
36 510,00 Kč
18 000,00 Kč
156 480,00 Kč

Dívčí vínek
Příjmy z pronájmu pódia
Peněžní dary - na zhotovení CD
Smlouvy o reklamě - zhotovení CD
Připsané úroky na běžný účet
Přijatý bonus od KB za vedení účtu

34 760,00 Kč
1 000,00 Kč
48 500,00 Kč
40 000,00 Kč
2,63 Kč
845,00 Kč

Příjmy celkem

450 697,63 Kč

VÝDAJE:
Krojový ples - výdaje
Předhodové zpívání
Hody 2012
Dívčí vínek 2011 - poplatky OSA (uhrazeny v únoru 2012)
Dívčí vínek 2012
Zhotovení CD mužského a ženského sboru
Poplatky za vedení běžného účtu (do 31.8.2012 - změna účtu)
Poplatky za vedení běžného účtu v KB
Nákup kulatiny
Ostatní výdaje nezařezené k akcím

45 400,00 Kč
0,00 Kč
163 176,00 Kč
1 321,00 Kč
34 836,00 Kč
174 423,00 Kč
306,00 Kč
1 053,00 Kč
9 000,00 Kč
5 554,00 Kč

Výdaje celkem

435 069,00 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2012

15 628,63 Kč

V Moravské Nové Vsi dne 25.2.2013

..............................................................................
Květoslav Hřebačka
předseda občanského sdružení

