
Občanské sdružení 
Slovácký kr ůžek Moravská Nová Ves 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

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. 

Identifika ční údaje 
 Název:  Občanské sdružení Slovácký krůžek Moravská Nová Ves 
 Subjekt:  občanské sdružení 
 IČO:  27002861 
 DIČ:  CZ27002861 
 Registrace:  Ministerstvo vnitra ČR, č.j. VS/1-1/61169/05-R 
 Vznik:  24.5.2005 
 Sídlo:  Vítězství 538, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55 

Aktuální kontakty 
 Adresa:  Na mlatě 992, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55 
 Telefon: +420 608 871 484 
 Bankovní spojení: 107-2611530237/0100 

Správní rada 
 Květoslav Hřebačka – předseda 
 Jaroslava Sečkářová – místopředseda 
 Petr Sečkář – člen správní rady 
 Radek Vaněk – člen správní rady 
 Jana Zugarová – člen správní rady 
 Jan Kuklínek – člen správní rady (1.stárek) 
 Klára Vaňková – člen správní rady (1.stárka) 

Valná hromada a sch ůze správní rady 

Dne XX.XX.2013 se uskutečnila desátá 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 2012  
• zpráva o hospodaření za rok 2012 
• plán činnosti na rok 2013 
• členský příspěvek pro rok 2013 ve výši 100,- Kč 
• projekt zastřešení prostranství před úřadem městyse 



Správní rada sdružení se scházela dle potřeby tak, aby byly organizačně zajištěny 
všechny plánované a pořádané kulturně společenské akce. 

K 31.12.2013 mělo sdružení XX registrovaných členů, z toho YY mládež do 18-ti let. 

Činnost sdružení v roce 2013 

Leden 

V sobotu 26.ledna 2013 v 19 hodin byl zahájen 48. Krojový ples v Moravské Nové Vsi. 
K tanci a poslechu hrála dechová hudba Pálavanka ze Staroviček a ve vedlejším sále 
k lidovým písním lákala cimbálová muzika Stupava. Jako předtančení byla pro rok 2013 
zvolena Česká beseda a za častého potlesku přihlížejících návštěvníků plesu ji velice 
pěkně zvládla nejen naše chasa ve slavnostních podlužáckých krojích a naši mužáci s 
manželkami, ale i hostující krojované páry z Hrušek, Lužic, Mikulčic, Mikulova, Mutěnic, 
Prušánek, Rakvic, Valtic a členové souboru Old Stars z Břeclavi. Společně se na tanečním 
parketu naší sokolovny představilo 19 koleček. Díky štědrosti sponzorů, 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. 

Červenec 

Pod taktovkou mužského sboru se v sobotu 27. července uskutečnilo tradiční Předhodové 
zpívání. Za doprovodu cimbálové muziky XXX se v bohatém programu představil např. 
folklorní soubor YYY, mužské sbory z AAA, dětský folklórní soubor Jatelinka a domácí 
mužský a ženský sbor. Celým večerem hosty i účinkující provedl moderátor MMM .  

Svatojakubské hody, nejen pro chasu nejdůležitější folklórní akce roku, se uskutečnily 
v termínu 28. – 30. července. V neděli se o hudební doprovod slavnostního krojového 
průvodu a vítání přespolních pod zeleným postarala dechová hudba Bojané z Dolních 
Bojanovic. Pro další dva hodové dny dostala od chasy důvěru dechová hudba Legrúti 
z Velkých Bílovic.  

Září 

Chasa a oba sbory se v sobotu 7. září zúčastnili krojového průvodu obcí a vystoupili 
v programu tradičního Vinobraní, které se opět uskutečnilo v areálu vinných sklepů Výmol 
a Zátiší. 

Listopad 

Na sobotu 9. listopadu připravila neoveská děvčata tradiční Dívčí vínek. Nápaditá výzdoba 
sálu sokolovny a podařené předtančení na téma Rebelové se postaraly o výbornou 
atmosféru. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Palavanka ze Starovic. 

Prosinec 

Mužský a ženský sbor vystoupili v programu Svěcení vína, které se jako každoročně 
uskutečnilo na svátek svatého Štěpána na sokolovně v Moravské Nové Vsi. 



Přehled akcí, které členové sdružení v roce 2013 podpo řili 

Akce, kterých se zú častnila chasa 

Leden  Moravská Nová Ves – volba stárek 

Leden, Únor Mikulčice - Krojový ples 

Moravská Nová Ves - Krojový ples 

Prušánky - Krojový ples 

Rakvice - Krojový ples 

Duben  Moravská Nová Ves - Velikonoce 

Květen  Moravská Nová Ves - tradiční stavění májek děvčatům 

  Moravská Nová Ves - Den řemesel - výpomoc na přehlídce vína 

Červen  Tvrdonice - účast v hlavním pořadu Tvrdonských slavností 

Červenec Moravská Nová Ves - Krojované Svatojakubské hody 

„Léto“  Účast na hodech „přes pole“:  

Rakvice, Lužice, Josefov, Tvrdonice, Prušánky, Mikulčice, Čejkovice, Velké 
Pavlovice, Moravský Žižkov, Hrušky, Týnec, Starý Poddvorov, Lanžhot, 
Dolní Bojanovice, Kostice, Mutěnice 

Září  Moravská Nová Ves - Vinobraní 

Listopad Moravská Nová Ves - Dívčí vínek 

Prosinec Moravská Nová Ves – Mikuláš  

  Moravská Nová Ves – Štědrovečerní koledování 

  Moravská Nová Ves - volba stárků 

Akce, kterých se zú častnil ženský sbor 

Duben  Dolní Bojanovice - Festival Tolerance 

Květen  Moravská Nová Ves - Den řemesel (stánek) 

Jimramov – soustředění s vystoupením 

Červen  Tvrdonice - účast v hlavním pořadu Tvrdonských slavností 

Mezinárodní festival Strážnice – vystoupení ve Skanzenu 

Červenec Moravská Nová Ves - Předhodové zpívání  

Září  Nový Poddvorov – slavnost k založení obce 

Prosinec Moravská Nová Ves - Svěcení vína 

Akce, kterých se zú častnil mužský sbor  

Leden  Vacenovice - Fašankové zpívání 

Duben  Dubňany - Zpívání mužáků + křest CD 

Květen  Moravská Nová Ves - Den lidových řemesel 

Kucemburk - Den matek 



Moravská Nová Ves – p. Pavel Matůšek  90 

Červen  Lanžhot – IX. Setkání mužáckých sborů 

Strážnice - Mezinárodní folklórní festival – vystoupení ve Skanzenu  

Moravská Nová Ves – Vinné sklepy Podluží - "Juráčkovci"  

Červenec Moravská Nová Ves – Předhodové zpívání  

Srpen  Tvrdonice - Předhodové zpívání 

Skalica, Slovensko - Stretnuťa mužských súborov pohradbama 

Hrušov, Slovensko - Hontianska paráda – vystoupení v  programu 

Září   Moravská Nová Ves - Vinobraní 

Řájen  Skalica, Slovensko - Zpívání u sklepů 

Listopad Krucemburk - Zpívání před adventem 

Prosinec Nedakonice - Mikulášské zpívání 

Moravská Nová Ves - Svěcení vína 

 

 

V Moravské Nové Vsi dne 7.3.2014 

 

 

 

 

 

.............................................................................. 

Květoslav Hřebačka 

předseda občanského sdružení 


