PRORADOST Topolany, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU
PRORADOST Topolany, z. s.
za rok 2015

V Topolanech dne 27. 1. 2016

Vypracovala: Šárka Bartoňková a Kateřina Ševčíková

1. Kontaktní a identifikační data:
PRORADOST Topolany, z. s.
Veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. Značka L20231
IČO: 03677273
Sídlo: Topolany 32, 682 01 Vyškov
Kontakt: e-mail: info@proradosttopolany.cz
Web: www.proradosttopolany.cz
Orgány organizace:

Statutární orgán – výbor:

Předsedkyně: Bc. Šárka Bartoňková
Místopředsedkyně: Kateřina Ševčíková

Nejvyšší orgán: členská schůze
Seznam ostatních členů:

Bartoněk Jan
Ševčík Josef
Ševčíková Marie
Ševčíková Pavla

2. Poslání a cíle organizace:
Cílem spolku je rozsáhlá činnost zaměřená široké veřejnosti za účelem zvýšení soudržnosti
obyvatel obce, náplní naší činnosti je práce s dětmi i širokou veřejností, pořádání kulturních,
společenských i sportovních akcí, volnočasové aktivity dětí a mládeže včetně podpory
vzdělávání, zdravého životního stylu a pohybových aktivit.
3. Činnost v roce 2015:
V průběhu roku 2015 se nám podařilo uspořádat celkem 9 různých akcí pro děti i dospělé.
Jednalo se o již tradičně pořádaný dětský karneval, maškarní zábavu pro dospělé, pálení
čarodějnic, dětský den, stanování na hřišti, retro party, sportovní odpoledne nejen pro děti
s ukázkou moderní gymnastiky reprezentantek SK Trasko a mladých hasičů, zájezd na
burčákový pochod a dětský Silvestr. Byli jsme mile překvapeni hojnou účastí nejen ze strany
dětí, ale i dospělých, a to jak místních tak i z okolních obcí. V průběhu roku bylo také
uspořádáno několik přednášek pro maminky nejmenších dětí, při kterých jim byly předány
drobné dárečky. V květnu nám byla schválena dotace z Jihomoravského kraje ve výši 20.000
Kč na sportovní vybavení pro děti. Za tuto částku jsme zakoupili trampolínu, kterou měly děti
možnost již vyzkoušet na sportovním odpoledni, několik míčů, vario sety, tunel pro děti,

švihadla, kruhy, granáty atd. Pro účely pořádání dětských karnevalů jsme rovněž zakoupili 3
karnevalové kostýmy, které jsme běžně musely půjčovat.
V polovině roku jsme zprovoznili webové stránky spolku, na kterých pravidelně sdělujeme
informace o připravovaných a uskutečněných akcích a novinkách. Součástí stránek je také
fotogalerie. Kromě webových stránek nás nově lze najít i na facebooku. O činnosti spolku
rovněž informujeme obyvatele i prostřednictvím zpravodaje obce Topolany.
4. Finanční zpráva:
Pro financování potřeb spolku využíváme věcných i finančních darů našich sponzorů a rovněž
dle stanov doplňkovou vedlejší činnost. Veškeré zisky z této činnosti slouží výhradně pro
financování pořádaných akcí a odměn pro děti. Činnost provádíme bez nároku na mzdu.
Veškeré finanční toky jsou řádně vedeny v podvojném účetnictví spolku. V průběhu roku
2015 nám byla přiznána i dotace ve výši 20.000 Kč, která byla v plné výši řádně vyčerpána.

5. Záměry spolku na rok 2016
V roce 2016 hodláme počet akcí zachovat, případně dovolí-li to finanční prostředky, dále
rozšířit. V plánu máme uspořádat celodenní zájezd s exkurzí vodní elektrárny Dlouhé Stráně
včetně exkurze pivovaru Litovel, každoročně pořádané akce – karneval pro děti i pro dospělé,
pálení čarodějnic, dětský den, stanování na hřišti, letní noc, burčákový pochod a další.
V letošním roce se pokusíme opět získat některý z dotačních titulů pro rozvoj činnosti spolku.
6. Poděkování:
Jako nezisková organizace bychom jen stěží mohli fungovat bez finančního přispění našich
sponzorů, kterým touto cestou děkujeme za štědrost i věcné dary. Nepostradatelnou je pro nás
i pomoc ostatních organizací v obci, zejména obci Topolany za podporu a finanční přispění,
TJ Sokol a SDH Topolany. Náš díky patří i jednotlivým dobrovolníkům ze strany občanů, bez
nichž bychom nebyli schopni organizačně naše akce pokrýt. V neposlední řadě musíme moc
poděkovat všem, kteří se našich akcí účastní a podporují nás v naší činnosti, která se díky nim
stává radostí a bez kterých by tato organizace postrádala smysl.

