
Výroční zpráva Kulturního spolku Čestice za rok 2012

IČO: 47255846
Registrace u MV ČR provedena dne 15.1.1993 pod č. VSC/1-17730/93-1

Kulturní spolek vznikl v roce 1992 a je zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR 
od 15.1.1993. Kulturní spolek je dobrovolným sdružením občanů Čestic, 
okolních obcí a dalších zájemců, kterým záleží na rozvoji kulturního dění v obci, 
na stavu památek a na vzhledu obce. Spolek podporuje, zprostředkuje a 
organizačně zajišťuje konání kulturních akcí v obci.
Stěžejním úkolem Kulturního spolku je vydávání dvacetistránkového 
dvouměsíčníku „Čtení pro lidi“, který vychází od doby založení Kulturního 
spolku a informuje o dění v mikroregionu šumavské Podlesí, uvádí dětské práce 
ze soutěže „O čestický brambor“, zveřejňuje poezii i prózu místních autorů.
Součástí Kulturního spolku je ochotnický divadelní soubor, který funguje od 
roku 1994. V roce 1995 uvedl svoji první hru a od této doby téměř každoročně 
nastuduje jednu novou hru.
Kulturní spolek může svou činnost provozovat díky dotaci Městyse Čestice, 
která činí ročně 15.000,- Kč. 
Kulturní spolek požádal Krajský úřad o 3 projekty, z toho 1 byl úspěšný. Od 
krajského úřadu jsme obdrželi celkem dotaci 30.000,- Kč.
Kulturní spolek má nyní 34 stálých členů a velké množství sympatizantů, kteří 
spolupracují se členy Kulturního spolku při společenských a kulturních akcích.

Výbor Kulturního spolku Čestice pracuje v tomto složení:

Předseda: ing. Jana Vlažná

Pokladní: Michaela Sluková

Člen výboru: Jan Zábranský

Přehled činnosti v roce 2012:
1) Vydávání dvouměsíčníku „Čtení pro lidi“
2) Uvedení divadelní hry „Mátový nebo citron?“ ve 2 obcích (Čestice, 

Ražice).
3) Uspořádání malého divadelního festivalu na zámeckém nádvoří (ochotníci 

Ražice, Strakonice 2x, Strašín)
4) Udržování tradic – pořádání pásma „Zemědělský rok na středověkém 

vodním mlýně v Hoslovicích a na zámku v Česticích“ – grant KÚ
5) Pořádání koncertů v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Česticích – grant KÚ 

„V tom našem kostele vážně i vesele“
6) Spolupořádání dětské výtvarné a literární soutěže „O čestický brambor“
7) Pořádání Adventního odpoledne na zámeckém nádvoří



Finanční zpráva:
Příjmy v roce 2012
Prodej časopisu Čtení pro lidi 11.945,00 Kč
Prodej knih   1.000,00 Kč
Vstupné divadla, koncerty 45.816,00 Kč
Vstup Silvestr   3.451,00 Kč
Za pásmo od Muzea   2.500,00 Kč
Příjmy Advent (vstup a občerstvení)   3.001,00 Kč
Spolupráce s Muzeem   3.300,00 Kč
Za pásmo a výstavu od městyse   6.000,00 Kč
Dotace od městyse Čestice         15.000,00 Kč
Úroky z účtu      103,64 Kč
Celkové příjmy            139.115,64 Kč

Výdaje v roce 2013
Poštovné        675,00 Kč
Poplatky ČS   1.658,00 Kč
Kancelářské potřeby, materiál   1.970,00 Kč
Občerstvení divadla, koncerty, valná hromada 7.455,00 Kč
Pronájem sálu   5.800,00 Kč
Honorář pro divadla 11.000,00 Kč
Poplatky DILIA   7.384,56 Kč
Náklady projektu „V tom našem kostele…“ 32.240,00 Kč
Náklady projektu „Zemědělský rok…“ 44.123,00 Kč
Cestovné – výstava pouť   1.000,00 Kč
Brožura – slevy na divadla      999,00 Kč
Hlášení rozhlasem Volyně     150,00 Kč
Celkové výdaje              128.704,56 Kč

Výsledek hospodaření 10.411,08 Kč bude použit na dofinancování tisku 
časopisu Čtení pro lidi a k rozvoji kulturních aktivit v obci.

Stav pokladny k 31.12.2012 2.140,00 Kč

Stav účtu k 31.12.2012       100.206,16 Kč

V Česticích dne 9.3.2013

Zpracovala: Ing. Vlažná




