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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
web: www.spolekfutra.cz
facebook: https://www.facebook.com/spolekfutra/
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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 2018 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 2018 uspořádal Futra, spolek pro Horňácko několik tradičních akcí pro dospělé i pro děti.
IX. FUTRÁL – soutěžní výstava fotografií od amatérů či poloprofesionálních fotografů na zadané téma
spojené s regionem Horňácko, téma pro rok 2018: „Vzpomínky mizejícího Horňácka“. Součástí je vždy
koncert alternativní kapely. Akce se konala ve Velké nad Veličkou. Příjmy: 1157,- (dobrovolné
vstupné), Výdaje: 2 582,- (Propagace, materiál). Fakturu za ozvučení akce ve výši Kč 5000,- uhradila
Obec Velká nad Veličkou. Rozdíl Kč 1425,- byl pokryt vlastními zdroji spolku.

II. happening „NAMALUJ ORNAMENT“
Začátkem měsíce června proběhl u příležitosti oslav MDD happening „Namaluj ornament“ s lidovou
malérečkou Lenkou Jurečkovou. Malovaly jsme tentokrát omšelé zdi autobusové zastávky ve Velké
nad Veličkou. Děti si též měly možnosti textilními barvami vyzdobit plátěnou taštičku či svoje tričko.
Příjmy: 690,- (dobrovolné vstupné), výdaje: 795,- (materiál)
Technické zázemí nám poskytla Obec Velká nad Veličkou.

8. LETNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY PRO DĚTI NA HORŇÁCKU
Tento necelý týden plný tvoření je opravdu nevšedním uměleckým zážitkem pro všechny zúčastněné.
V letošním roce jsme pro děti připravili dílny: malba a kresba, keramika, grafika, tanec, prostor, textilní
výtvarnictví a experimentální divadlo. Dětem se věnovaly zkušení umělci z ČR a SR s pedagogickou
praxí. Je nám potěšením, že jako lektoři a lektorky přijali naše pozvání takové osobnosti jako malérečky
Lenka Jurečková a Marie Nováková, tanečnice Tereza Hradilková, umělecké keramičky Pavla
Vachunová (mj. členka Futra) a Klaudia Sisková, básník, dramatik, režisér a herec Jakub Folvarčný,
grafičky a výtvarnice Adéla Zobelová a výtvarníci manželé Kovalčíkovi. Naší snahou je předat
zúčastněným dětem zajímavým a poutavým způsobem základní dovednosti v oblasti umění. Dílen se
zúčastnilo přes 60 dětí a 15 dospělých.
Příjmy: 106 200,- (účastnický poplatek, obědy, finanční příspěvek Obec Velká, Obec Louka, Kordárna
plus a.s.), výdaje: 111 564,- (propagace, mzdy a odměny lektoři, org., pomocníci, materiál, občerstvení
a obědy, ubytování lektorů). Vzniklý rozdíl Kč. 5 364,- byl uhrazen z vlastních zdrojů spolku.

VÝSTAVA „HORŇÁCKÉ MÚZY“ ke 100. výročí Československa
V rámci bohatého programu tradičního festivalu Horňácké slavnosti se v třetí pátek v červenci
uskutečnila v prostorách Válcového mlýna ve Velké nad Veličkou výstava Horňácké múzy ke 100. výročí
Československa. Na výstavě byly vystaveny staré fotografie z regionu, které zachycovaly jak významné
události jako byla návštěva prezidenta T.G. Masaryka na Horňácku, výstavba železničního mostu na trati
Veselí nad Moravou/Nové Mesto nad Váhom takfotografie zachycující běžné i sváteční situace života
lidí na Horňácku.
Příjmy: 6055,- (dobrovolné vstupné), výdaje: 1080,- (tisk plakátů).

5. Účetní závěrka roku 2018

Hospodaření spolku Futra je v souladu s platnými právními předpisy.
Vzniklé rozdíly na jednotlivých akcích byly uhrazeny z vlastních zdrojů spolku.
V letošním roce bylo na členských příspěvcích vybráno 2 500,- od 5 členů spolku.
Zůstatek na účtu spolku č. 242862025/0300 vedený u ČSOB k 31.12. 2018 činil Kč 2 336,08.
Zůstatek v pokladně k 31. 12. 2018 činil Kč 3 316,-.
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. 2018 do 31.12.2018. 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 2019
V roce 2019 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 – 10. Futrál – soutěžní výstava fotografií spojená s koncertem alternativní skupiny.
Červen – III. Happening „Namaluj ornament“ u příležitosti oslav MDD – akce pro děti
Červenec – 8. Letní tvořivé dílny pro děti – keramika, malba, textilní výtvarnictví, tanec, cirkus,
prostor, land-art-čarodějnická dílna.
Výroční zprávu zpracovala: Jarmila Sládková, členka Rady spolku, dne 2.2. 2019

