VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti za rok 2010

Lidové tradice a řemesla, o. p. s.
Z{meck{ č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh
www.tradice-remesla.cz
www.lidove-kroje.cz
e-mail: remesla@ostrozsko.cz
tel.: +420 572 503 697
+420 732 558 971

Úvod
Druhý rok od vzniku naší společnosti byl významný z hlediska objemu zak{zek,
které se n{m podařilo ve výběrových řízeních získat. Tento rok by se dal nazvat i
rokem zkoušky. Nav{zali jsme na nastavenou cestu roku 2009 a snažili se cíle a
představy o chodu společnosti d{le rozvíjet. Upevnila se spolupr{ce s odbornými
institucemi a nemalou radost n{m dělají naši st{lí z{kazníci, kteří se k n{m neust{le
vracejí. Jejich spokojenost je naší hlavní prioritou. Rozšiřující se nabídka v oblasti
lidových krojů n{s spojila s různými lidovými výrobci i firmami, které se krojovou a
textilní výrobou na našem trhu zabývají již delší dobu. I tato spolupr{ce n{s
posunula d{le a jméno společnosti se dobře zapsalo nejen v odborných, ale i laických
kruzích těch, kteří jsou nositeli lidových krojů.
Dík patří zejména našim pracovnicím, bez jejichž obětavého přístupu k pr{ci by rok
2010 nebylo možné zvl{dnout. Nutnost učit se novým technologickým postupům,
studovat další etnografické materi{ly a časov{ n{ročnost loňského roku n{s utvrdila
v tom, že svou pr{ci mají r{dy a všechny krojové souč{sti, které z naší společnosti
odch{zely, byly tvořeny s l{skou a pečlivostí. Za tuto relativně kr{tkou dobu se
z nich staly specialistky ve svém oboru.
I podle výsledků hospodaření společnosti lze ve skromnosti konstatovat, že rok 2010
byl pro n{s rokem velmi úspěšným. Měl by tedy sloužit jako dobrý odrazový můstek
pro pr{ci v letech n{sledujících. Získané zkušenosti jsou výborným z{kladem pro
naši další činnost. Děkujeme tedy všem našim spolupracovníkům a z{kazníkům, se
kterými jsme v uplynulém roce spolupracovali.

Mgr. Vlastimil Vaněk
předseda spr{vní rady

Dagmar Štěrbov{
ředitelka společnosti
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Základní údaje o organizaci
Společnost Lidové tradice řemesla, o. p. s., je obecně prospěšnou společností, jejíž
zakladatelem je město Uherský Ostroh. Organizace byla založena 8. prosince 2008
z{pisem do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném na Krajském úřadě
v Brně, oddíl O, vložka 371.
Poslání
Posl{ním společnosti Lidové tradice a řemesla, o. p. s., je zachovat výrobu lidového
kroje a tradičních lidových technik. Jako jedni z m{la se zabýv{me kompletní
výrobou krojů a jejich souč{stí (klobouků, čepení, voniček a dalších) tradičním
způsobem a zručné švadleny a vyšívačky dok{ží zhotovit kompletní kroj nejen
z oblasti Moravského Slov{cka, ale i z různých jiných regionů. Spolupracujeme
s institucemi, které se odborně zabývají lidovou kulturou a ušité kroje proto
odpovídají lidovým tradicím v origin{lních vzorech výšivek, zdobení a střihu.
Kromě výroby krojů nabízíme z{jemcům i opravy, praní a žehlení krojů a krojových
souč{stí. Kroje si u n{s můžete nejen nechat ušít, opravit či vyprat, ale pro různé
příležitosti je rovněž půjčujeme. Další činností, jíž se zabýv{me, je ruční tkaní,
kterým vyr{bíme vlastní tradiční materi{ly. Z nich šijeme nejen souč{sti krojů, ale i
konfekci (často podle požadavků z{jemců) a vyr{bíme bytové doplňky a různé
d{rkové předměty.
Cíle
Lidové tradice a řemesla, o. p. s., si kladou za cíl:
- Zachovat tradiční řemeslné techniky, a proto je souč{stí našeho are{lu také školicí
středisko se speci{lně uzpůsobenými pracovišti pro výuku tradičních lidových
technik (krosienka, pletení z proutí, ruční tkaní, paličkov{ní, vyšív{ní, malba na
hedv{bí atd.).
- Vytv{řet fotoarchiv všech krojových souč{stí, které naší dílnou projdou. Ať jsou
to kusy již historické nebo nově ušité, zaznamenané s přesnými rozměry a
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důležitými detaily. Fotodokumentace je posléze využív{na při šití nových
souč{stí, ale nejen pro naši vlastní činnost. Možnost využít naší dokumentace m{
i veřejnost.
Důležitou úlohu pro uchov{ní přesných krojových souč{stí hrají také dobré
střihy, které se opět v naší společnosti pečlivě archivují.
Dalším cílem je seznamovat veřejnost s oblastí Moravského Slov{cka, především
prezentovat jeho folklor, kr{su lidového kroje, jeho odlišnosti a výjimečnosti.
Toto vše se děje při pravidelných exkurzích dom{cích i zahraničních turistů.
V r{mci našich st{le nových propagačních materi{lů zpopularizovat a podpořit
uchov{ní, případně rozšíření lidového kroje mezi více z{jemců.
Úzce spolupracovat s odborníky z institucí zabývajících se lidovou kulturou a její
historií

Základní údaje o společnosti
N{zev: Lidové tradice a řemesla, o. p. s.
Pr{vní forma: Obecně prospěšn{ společnost
Sídlo: Z{meck{ č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh
Tel.: +420 / 572 503 697
E-mail: remesla@ostrozsko.cz
Web: www.remesla-tradice.cz, www.lidove-kroje.cz
IČ: 283 09 146
DIČ: CZ 283 09 146
Bankovní účet: 43-3469140207/0100
Statut{rní z{stupce: Mgr. Vlastimil Vaněk, předseda spr{vní rady
Vedoucí střediska: Dagmar Štěrbov{
Počet pracovníků: 13, tj. 12,5 pracovního úvazku
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl O, vložka 371
Datum vzniku: 8. prosince 2008
Datum založení: 10. z{ří 2008
Zakladatel: Město Uherský Ostroh, Z{meck{ 24, 687 24 Uherský Ostroh
Změny v rejstříku OPS: V roce 2010 změny nebyly.
Změny v zakl{dací listině OPS: V roce 2010 změny nebyly.
Předmět činnosti
Druh obecně prospěšných služeb:
- poskytov{ní ucelené nabídky v oblasti výroby a údržby lidového kroje,
- doplňov{ní a sběr informací v oblasti historie, vzniku a vývoje lidových krojů,
- zachov{ní a obnova lidových krojů v oblasti Slov{cka,
- zachov{ní a rozvoj tradičních a řemeslných technik,
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propagace, prezentace a osvěta lidových krojů a tradičních technik ,
vyd{v{ní informačních materi{lů ve vztahu k lidovým krojům a tradičním
technik{m,
výroba, prodej a půjčov{ní lidových krojů a doplňků ke krojům,
výuka tradičních a řemeslných technik,
výroba ručně tkané metr{že.

Doplňkov{ činnost:
- výroba textilních vl{ken a tkanin,
- výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových),
- výroba pletených a h{čkovaných výrobků, řemeslné zpracov{ní textilií,
- výroba brašn{řského a sedl{řského zboží (kromě prostředků ortopedické
povahy),
- výroba obuvi (kromě ortopedické),
- opravy obuvi, brašn{řského a sedl{řského zboží,
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží,
- specializovaný maloobchod a obchod se smíšeným zbožím,
- zprostředkov{ní obchodu a služeb,
- poř{d{ní odborných kurzů, školení a jiných vzděl{vacích akcí.

Organizační struktura
Správní rada
Předseda:
Mgr. Vlastimil Vaněk, Hradišťsk{ 566, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 26. 10. 2009 do 26. 10. 2012
Členové:
Věra Hendrychov{, Sídliště 842, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2010
Bc. Vlastimil Kuřimský, Svatopluka Čecha 298, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2011
V roce 2010 nenastaly ž{dné změny ve složení spr{vní rady.
Dozorčí rada
Předseda:
Eva Zajícov{, 687 23 Ostrožsk{ Lhota č. p. 266
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2012
Členové:
Bohumila Strakov{, Studen{ 579, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2013
Andrea Klaudov{, Polní 665, 687 24 Uherský Ostroh
Funkční období: od 8.12.2008 do 8.12.2010
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Zpráva o činnosti za rok 2010
Hlavní (obecně prospěšná) činnost
Společnost se v tomto roce úspěšně zúčastnila tří velkých výběrových řízení na
dod{vky lidových krojů. Na poč{tku roku to byly kroje ostrožského typu,
vyhlašovatelem výběrového řízení byl Mikroregion Ostrožsko. Dalšími zak{zkami
byl společný projekt MAS Buchlov a MAS Hornolidečska. Obě jsme díky lepší
nabídce ve výběrovém řízení získali. Pro MAS Buchlov se vyr{běly tyto typy krojů polešovický, velehradsko-spytihněvský, buchlovský a severokyjovský, vše z oblasti
Slov{ckého Dolň{cka. Všech 915 krojových souč{stí prošlo naší dílnou. Pro obce
MAS Hornolidečska jsme vyr{běli různé varianty valašského kroje, v tomto případě
přes 270 kompletních krojů.
Mimo velké zak{zky jsme i nad{le šili pro ostatní z{kazníky, soubory a folklorní
sdružení – Fryšt{ck{ Javořina z Fryšt{ku, Světlovan Bojkovice, Topolanka Topoln{,
Javořina z Rožnova pod Radhoštěm, Šafr{n Brno, Dyleň Karlovy Vary, Štěpnička
Veselí nad Moravou, Vizovj{nek Vizovice, BROLN Brno. Zde byly zastoupeny
přev{žně kroje valašské, veselské a horň{cké.
Medi{lní prezentace společnosti i nad{le probíhala pravidelně v region{lním tisku,
České televizi, Českém rozhlase a propagačních materi{lech regionu Slov{cko,
s nimiž jsme nav{zali úzkou spolupr{ci.
Již tradiční je lednov{ účast a prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně, kde se společnost představila v r{mci Mikroregionu Ostrožsko. Atraktivní
byla prezentace naší společnosti p{rem v ostrožském kroji, který na tuto příležitost
naše společnost pomohla připravit. V květnu jsme se zúčastnili v Hluku
dvoudenního Festivalu řemesel a tradic Ostrožska. Spolu s dalšími výrobci jsme
nejen místním n{vštěvníkům, ale i účastníkům ze Slovenska předvedli rozmanitost
krojů a lidové kultury Dolň{cka. Zač{tkem z{ří n{s oslovila Spr{va Pražského hradu
a pozvali n{s na tradiční víkendové Vinobraní na Pražském hradě, kde jsme uspěli
nejen s našimi výrobky, ale i uk{zkou krojů ze Slov{cka. Mezi další tradičně úspěšné
akce, přesahující r{mec regionu, při kterých nechybíme a m{me zastoupení na více
místech, patří Slavnosti vína a otevřených pam{tek v Uherském Hradišti.
I nad{le se účastníme různých jarmarků a folklorních akcích nejen v našem okolí –
krojové burzy v Ostrožské Nové Vsi a Babicích, akce ve skanzenu ve Str{žnici,
Horň{cké slavnosti, na Slovensku na Myjavě akce MAS Živ{ řemesla putují přes
hranice. Již samozřejmostí je spolupr{ce na kulturních aktivit{ch poř{daných
městem Uherský Ostroh, v roce 2010 především spolupr{ce při srpnové krojové
přehlídce.
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Na podzim roku 2010 jsme uspěli ve výběrovém řízení a získali certifik{t – Tradiční
výrobek Slov{cka v oboru ručně tkané výrobky. Tím se n{m otevřela možnost účasti
na I. přehlídce Slov{cko v tradici, konané v Uherském Hradišti. N{sledně jsme byli
zařazeni do propagačních materi{lů Regionu Slov{cko jako top výrobci regionu.
Ke konci roku se za finančního přispění Zlínského kraje podařilo zrealizovat
publikaci Ostrožský kroj, kter{ představuje různé varianty ostrožského kroje –
d{mského, p{nského a dětského. V publikaci jsou přiloženy i zajímavé historické
fotografie. Dle prvních ohlasů je o tuto publikaci mezi obyvateli značný z{jem.
Průběžně doplňujeme fotoarchiv krojů a krojových souč{stek, které naší společností
prošly.
Organizace naplňovala udržitelnost projektu SROP, osa 3.1. – Příz{mčí – rozvoj
střediska školy lidové tvořivosti v Uherském Ostrohu. Vytvořila a udržovala úvazek
minim{lně 10,5 pracovního místa. Pravidelně se poř{dají kurzy pro širokou
veřejnost. Exkurze v naší společnosti využívají především zahraniční n{vštěvníci
okolních l{zeňských zařízení. Podklady k poslední monitorovací zpr{vě byly včas a
v plném rozsahu odevzd{ny.

Doplňková činnost
Společnost v doplňkové činnosti nabízí zejména služby místnímu obyvatelstvu a
organizacím sídlícím ve městě. Týk{ se to zejména oprav, praní a žehlení pr{dla a
oděvů. Neust{le rozšiřujeme nabídku v prodeji galanterie a metr{že. Rozšiřujeme
nabídku v d{rkových a upomínkových předmětech. V této oblasti navazujeme
kontakty i s jinými výrobci, kteří se zabývají výrobou z přírodních materi{lů.
Tradičně vždy na jaře a na podzim organizujeme kurzy zaměřené na textilní a
rukodělnou výrobu. V roce 2010 byl nejnavštěvovanější kurz krojového vyšív{ní.
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Finanční zpráva
Roční finanční závěrka
Rozvaha ke dni 31.12. 2010 (v celých tisících Kč)
Stav k prvnímu dni účetního období:
-1Stav k poslednímu dni účetního období: - 2 AKTIVA
A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.

-1- -2-

Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finační majetek celkem
Opr{vky
celkem

k dlouhodobému

majetku

B.III

Krátkodobý majetek celkem
Z{soby celkem
Materi{l na skladě
Výrobky
Zboží na skladě a v prodejn{ch
Pohled{vky celkem
Odběratelé
Ostatní pohled{vky
Kr{tkodobý finační majetek celkem

1.
3.
B.IV.
1.
2.

Pokladna
Účty v bank{ch
Jin{ aktiva celkem
N{klady příštích období
Příjmy příštích období

1.
5.
7.
B.II.
1.
5.

AKTIVA CELKEM (součet A+B)

Aktiva:
Pasiva:

PASIVA

0
0

0 A.
0 A.I.

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem

0
0
0

0
1. Vlastní jmění
0
2. Fondy
0 A.II. Výsledek hospodaření celkem

687 1 825
2. Výsledek ve schvalovacím řízení
512
929 B.
Cizí zdroje
259
496 B.I.
Rezervy celkem
253
398 B.II. Dlouhodobé z{vazky celkem
0
35 B.III. Kr{tkodobé z{vazky celkem
31
389
1. Dodavatelé
31
383
3. Přijaté z{lohy
0
6
5. Zaměstnanci
143
441
7. Z{vazky
k institucím
soci{l.
zabezpečení a zdrav. pojištění
29
28
8. Daň z příjmů
114
413
9. Ostatní přímé daně
1
66
10. Daň z přidané hodnoty
1
9
11. Ostatní daně a poplatky
0
57
17. Jiné z{vazky
B.IV. Jin{ pasiva celkem
687 1 825
PASIVA CELKEM (součet A+B)

-1- -2454 1 399
211
455
347
- 136
243

591
- 136
944

0
233
0
0
233
-2
5
110
59

0
426
0
0
426
7
5
143
70

0
61
7
8
42
130
0
2
12
0
0
0
687 1 825

1.824.954,03 Kč
1.824.954,03 Kč

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2010 (v celých tisících Kč)
Činnost hlavní: - 1 Činnost vedlejší : - 2 Činnost celkem: - 3 N[KLADY
A.I.
1.
2.
4.
A.II.

- 1 - - 2 - - 3-

VÝNOSY

1819

122

1941 B.I.

4979

232

5211

Spotřeba materi{lu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Služby celkem

1725
92
2
132

114
5
3
7

1839
97
5
139

4860
117
2
157

107
122
3
-12

4967
239
5
145
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Tržby za vlastní výkony
a zboží celkem
1. Tržby za vlastní výrobky
2. Tržby z prodeje služeb
3. Tržby za prodané zboží
B.II.
Změny stavu vnitroorgan.

- 1 - - 2 - - 3-

Spotřebované n{kupy celkem

Opravy a udržov{ní

5.
6.
7.
8.
A.III.

9.
10.
12.
13.
A.IV.
14.
A.V.
18.
20.
21.
22.
24.
A.VI.
A.VII.
A.VIII.

15
29

1
1

Cestovné
N{klady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní n{klady celkem

88
2625

5
183

Mzdové n{klady

1971

139

616
38

44

Z{konné soci{lní pojištění
Z{konné soci{lní n{klady
Ostatní soci{lní n{klady
Daně a poplatky
Daň silniční
Ostatní n{klady celkem
Ostatní pokuty a pen{le
Úroky
Kurzové ztr{ty
Dary
Jiné ostatní n{klady
Odpisy, prodaný majetek,
tvorba rezerv celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmu celkem
N[KLADY CELKEM

N{klady:
Výnosy:

2
2
32
1
4
1
3
23

1

1

56

5

4666

318

hlavní činnost
4.666.077,37 Kč
5.627.468,04 Kč

z{sob celkem
Změna stavu z{sob výrobků
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku,
zúčtov{ní rezerv celkem
21. Tržby z prodeje materi{lu
2110 B.VI.
Přijaté příspěvky celkem
26. Přijaté přísp.mezi organ.sl.
660
27. Přijaté příspěvky (dary)
38
B.VII. Provozní dotace celkem
2
29. Provozní dotace
2
33
VÝNOSY CELKEM
1
4
1
3
24
C.
Výsledek hospodaření před
zdaněním
34. Daň z příjmů
61 D.
Výsledek hospodaření po
zdanění
4984
16
6.
30 B.III.
B.IV.
93
18.
2808 B.V.

doplňková činnost
318.285,33 Kč
301.576,49 Kč

157
3
3
59
59
29
25
4

961.390,67 Kč

doplňková činnost
-16.708,84 Kč

82

3
3
141

82

141
29
25
4
400
400

5627

302

5929

1017

- 11

1006

56
961

5
- 16

61
945

celkem
4.984.362,70 Kč
5.929.044,53 Kč

Výsledek hospodaření
celkem
944.681,83 Kč

_________________________________________________________
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145

400
400

Zhodnocení údajů v účetní závěrce
Lidové tradice a řemesla, o. p. s. v roce 2010 hospodařily s tímto výsledkem:
hlavní činnost
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________________________________________________________________
Závěr
Jak z této výroční zpr{vy vyplýv{, rok 2010 byl pro společnost velmi úspěšný, ale
z{roveň velmi n{ročný. Objem získaných zak{zek byl extrémně velký. Hlavním
důvodem byla úspěšn{ výběrov{ řízení. Jsme si však vědomi, že tato situace se již
stěží bude v n{sledujících letech opakovat. Věříme, že zkušenosti, které jsme touto
prací získali, d{le využijeme ku prospěchu a dalšímu rozvoji společnosti. Rok 2010
byl rokem, kdy se obecně prospěšn{ společnost pevně usadila na trhu výroby,
údržby a zachov{ní lidových krojů.
Děkujeme za přízeň především našim st{lým z{kazníkům, dodavatelům a
spřízněným spolupracujícím společnostem.
Děkujeme městu Uherský Ostroh, které nám v roce 2010 poskytlo finanční
příspěvek na provoz společnosti.
______________________________________________________________
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Výroční zpr{va 2010 – Lidové tradice a řemesla, o.p.s., Uherský Ostroh je přístupn{ v
sídle společnosti, v rejstříku obecně prospěšných společností, na webové adrese
www.lidove-kroje.cz.
K vyd{ní schv{lena spr{vní radou po přezkoum{ní dozorčí radou společnosti.
Vyd{na v souladu se z{konem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,
ve znění pozdějších předpisů.
© Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
Rok vyd{ní: 2011
Podklady pro výroční zpr{vu zpracovali: Ing. Dagmar Raušov{, Vlasta Motlíkov{

V Uherském Ostrohu 13.6. 2011

Za dozorčí radu:

Za spr{vní radu:

…………………………………
Eva Zajícov{

……………………………….
Mgr. Vlastimil Vaněk
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