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1. Základní informace o spolku
Název: Futra, spolek pro Horňácko
Adresa: Velká nad Veličkou č. 506, 696 74 Velká nad Veličkou
IČO: 22858172
Bankovní spojení: ČSOB, 242862025/0300
E-mail: hornacko@gmail.com
Členové rady spolku:
776 271 590 - Petr Lukeš
608 617 964 – Jarmila Sládková
774 154 258 – Pavla Vachunová
774 669 826 – Martina Kubíková (roz.Venclová)
web: www.spolekfutra.cz
facebook: https://www.facebook.com/spolekfutra/

Spolek Futra je zájmovým spolkem a má postavení právnické osoby dle zákona č. 80/1993 Sb., o sdružování
občanů ve znění pozdějších předpisů. Sdružení bylo u Ministerstva vnitra zapsáno do registru zájmových
sdružení dne 24. 8. 2010 pod číslem jednacím VS/1-1/81028/10-R.
2. Historie a členové
Vznik Futra, spolku pro Horňácko, v roce 2010 navázal na kulturní aktivity skupiny čtyř přátel z Horňácka.
Nyní počet členů čítá 7 lidí spojených s domovským krajem. Jsou to:
Petr Lukeš, Martina Kubíková Venclová, Jarmila Sládková, Pavla Vachunová a
Ladislav Lukács (Velká nad Veličkou), Jana Brodecká (Nová Lhota) a Josef Nekarda (Javorník). Členy sdružení
spojuje zájem dělat něco navíc. Dát trochu svého volného času pro Horňácko, pro místní obyvatele, tradici či
krajinu.

3. Cíle spolku
- ochrana přírody a krajiny regionu, a s tím související aktivní péče o krajinu a veřejný prostor, environmentální
výchova a vzdělávání, podpora tradic regionu a navazování na ně,
- informování o dění a možnostech v regionu,
- rozvoj společenského života především uvnitř regionu
a) vytvářením příležitostí k setkání, vzájemnému obohacení a výměně zkušeností lidí všech generací,
b) organizováním kulturních a uměleckých aktivit.
S uvedenými body souvisí další cíle sdružení:
* Podpora kulturního a společenského rozvoje regionu a jeho vazeb s okolními regiony, včetně přeshraniční
spolupráce.
* Ochrana duševních i hmotných památek Horňácka a historického rázu regionu

4. Přehled činností
4.1 Jednání Rady
Během roku 2017 se členové spolku sešli několikrát. Na schůzích se projednávaly jednotlivé akce uplynulého
roku a také další aktivity a plány.

4. 2 Přehled realizovaných akcí
Během roku 2017 uspořádal Futra, spolek pro Horňácko své dvě tradiční akce pro dospělé i pro děti.
1. Futrál
V měsíci květnu proběhl v krásném stylovém prostředí Penzionu U větrného mlýna v Kuželově 8. ročník soutěžní
fotografické výstavy na zadané téma „Návrat ke kořenům či tradice našich předků“. Do soutěže se přihlásilo na
dvě desítky amatérských fotografů z regionu.
Porotou se stali sami návštěvníci, kteří tajným hlasováním vybrali tři nejhezčí fotografie, které zachytily tradiční
okamžiky našich předků na Horňácku.
Večer doprovodila CM Kubíci bez nároku na honorář. Součástí večera byla také malá přednáška fotografa Jana
Šilpocha provázená videoprojekcí jeho dosavadní umělecké činnosti.
Honza Šilpoch jezdí na Horňácko fotografovat již od začátku osmdesátých let minulého století. Cílem hledáčku
jeho fotoaparátu se staly především tradiční fašankové obchůzky nejčastěji ve Velké nad Veličkou a na Nové
Lhotě. Toto milé setkání s ukázkami především černobílých fotografií zobrazující osobnosti jako primáš Jožena
Kubík či majstr Martin Hrbáč a další bylo také pozvánkou na připravovanou fotografickou výstavu v rámci
programu Horňáckých slavností v červenci 2017 ve Velké nad Veličkou.

Akce se uskutečnila ve spolupráci s DSO Mikroregion Horňácko.
Finanční náklady na akci Futrál byly hrazeny z části DSO Mikroregionem Horňácko a z části z dobrovolného
vstupného. Rozpočet činil Kč 2100,-.

2) Letní tvořivé dílny pro děti
Již šestý ročník akce Letní tvořivé dílny proběhl ve dnech od 12. do 16. července 2017 ve starobylém obecním
objektu č. 166 a jeho přilehlé zahradě ve Velké nad Veličkou. Dílny jsou určeny pro děti od 6 do 15 let. Letos jsme
pro děti připravili celkem pět dílen: keramika, malba a kresba, tanec, hudba a cirkus. Je nám potěšením, že se letní
tvořivé dílny těší velkému zájmu, což dokazuje letošní účast 63 dětí z Horňácka, kterým se věnovalo 8 lektorů.
Lektoři jsou mladí kreativní umělci, kteří ve své tvorbě zaznamenali mnoho úspěchů v podobě nejrůznějších výstav a
sympozií, tanečních či hudebních vystoupení, mají velmi kladný vztah k horňáckému regionu, rádi Horňácko navštěvují i
při jiných příležitostech a rádi se sem vracejí. Nutno také zdůraznit, že Horňácko svým tvůrčím podílem také rádi
prezentují. Přípravy i realizace akce jsou vždycky pro všechny hodně náročné, jelikož vše dělají ve svém volném čase za
minimální finanční ohodnocení.

V rámci závěrečné nedělní prezentace děti představily rodičům i prarodičům svá díla, v cirkusovém, hudebním i
tanečním představení předvedly, co se naučily.

Celkový rozpočet na Letní tvořivé dílny činí Kč 107 000,-.
Příjmy:
Účastnický poplatek + obědy
Finanční příspěvek Obec Velká n. Vel.
Finanční příspěvek ze soukr.sektoru
Celkové příjmy činily

85 200,5 000,17 000,107 200,-

Výdaje:
Mzdy
- lektoři
- organizace, realizace, administrativa, účetnictví
- pomocnice
Materiál
Obědy celkem
Občerstvení
Celkové výdaje činily
Vzniklý rozdíl 619,- Kč byl uhrazen z vlastních zdrojů spolku.

5. Účetní závěrka roku 2017
Hospodaření spolku Futra je v souladu s platnými právními předpisy.
Lze konstatovat, že vzniklé výdaje byly přijatými finančními prostředky pokryty.
Členské příspěvky nebyly v tomto roce vybírány.
Zůstatek na účtu spolku č. 242862025/0300 vedený u ČSOB je Kč 8 894,02.
Zůstatek v pokladně spolku činí 2 309,-.

62 800,42 800,8 000,12 000,17 231,26 155,1 633,107 819,-

Na základě § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový úřad účetní jednotce Futra, spolek pro Horňácko, se
sídlem Velká nad Veličkou č. 506, nevznikla povinnost podávat daňové přiznání za zdaňovací období od 1.1. 2017
do 31.12.2017. Futra, spolek pro Horňácko, neměl v roce 2017 žádné příjmy a výdaje podléhající zdanění, pouze
příjmy a výdaje, které nejsou předmětem daně nebo příjmy osvobozené od základu daně.

6. Plán akcí na rok 2018
V roce 2018 bychom rádi pokračovali v plnění svých stanovených cílů obsažených ve Stanovách, nadále podporovali
nejen kulturní dění v regionu Horňácko se zaměřením na širší skupiny obyvatel, ale také tradici a vzdělání.
Připravujeme následující akce:
Květen – 9. Futrál – soutěžní výstava fotografií spojená s koncertem alternativní skupiny
Červen – II. Happening „Namaluj ornament“ u příležitosti oslav MDD – akce pro děti
Červenec – 7. Letní tvořivé dílny pro děti – keramika, malba, socha, tvůrčí šití, tanec, cirkus.
Srpen – Letní tvořivé dílny pro dospělé – folklor, fotografie, cirkus.

Výroční zprávu napsala: Jarmila Sládková, člen Rady, dne: 1. 2. 2018

