Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2015
Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2015, kalendář plánovaných akcí
na rok 2016 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2015.
Občanské sdružení Spolek popických žen byl založen:
MV ČR 19.12.2013

pod č.j. VS / 1-1/95649/13-

Sídlo občanského sdružení:

Nádražní 348, 691 27 Popice.

Členská základna v roce 2015:

22 členů.

Název peněžního ústavu:

ČSOB, a.s., číslo účtu: 264224745/0300

Statutární zástupci - předseda spolku:

Marie Málková

- místopředseda spolku:

Mgr. Blanka Štastná

Akce v roce 2015

I.

MASOPUST
První sobota v únoru patřila již tradičně masopustnímu veselí. Letošní počasí nám opět vyšlo.
Sluníčko hřálo po celou dobu obchůzky maškar po dědině. Masopustních maškar se sešlo 38.
Pochovávání basy v letošním roce proběhlo v kulturním domě za účasti přihlížejících diváků. Po
skončení smutečního obřadu následovaly zpěvy a tance za hudebního doprovodu. Pro všechny
návštěvníky bylo připraveno pohoštění.

II.

ČARODĚJNICE
Poslední dubnový den patří „Pálení čarodějnic“. Letos jsme organizaci akce pojali formou letu
čarodějnic a čarodějčat strašidelnou cestou od školky přes Mohylu až na hřiště za školu. Po cestě
čekaly na děti 300 let staré čarodějnice, které učily děti různým kouzlům. Na každém stanovišti
plnily děti čarodějné úkoly. V cíli cesty na ně čekalo jejich oblíbené malování na obličej a táborák,
kde se pálily čarodějnice. V závěru akce si opekly párky a zazpívaly u táboráku několik písní
s kytarou. Počasí nám celkem vyšlo i dost návštěvníků přišlo. Už se těšíme na příští rok.

III.

BABSKÉ HODY
Letos proběhl již sedmý ročník Babských hodů, na které jsme se připravovali od března.
Počasí nám přálo. BH jsme v letošním roce poprvé zahájili zvaním občanů na večerní
hodovou zábavu za
doprovodu
dechové
hudby Horenka. Večer
se nesl v duchu dvou
tanečních vystoupení.

Na zahájení hodů v lidovém tónu, půlnoční taneček
v rytmu afrických tanců s názvem „Africa“.

K tomuto vystoupení jsme si vyrobily doplňky v africkém
stylu –afroparuky se šátky, korále a jiné. „Půlnočko“ sklidilo
velký úspěch.
Náš hodový program doplnilo tradičně pěvecké vystoupení
Mužáků z Popic. Letošní hody se nám podařily,
návštěvnost byla pěkná.

IV.

V.

IV.
ZARÁŽENÍ HORY
Na kulturní akci, kterou pořádali
Mužáci , jsme vystoupili s tanečkem
„ Kdyby byla Morava…“.Tato akce
měla v Popicích premiéru , tak jako
my jsme poprvé vystupovali
v nových přespolních krojích.

POBESEDA
V měsíci říjnu se konalo společné setkání občanů Popic na akci pořádané komisí kultury –
POBESEDĚ. Náš taneční příspěvek do programu se nesl v duchu 30. let. Ve stylovém oblečení jsme
předvedli tance typické pro tuto dobu. Na závěr vystoupení jsme společně s Mužáky a diváky
zazpívali staropražskou písničku Karla Hašler - Ta naše písnička česká. Hudební doprovod k této
písni zahrál na harmoniku Ivo Podéšt. Celé naše vystoupení sklidilo velký aplaus.

VI.

POPICKÉ ČERTOVINY
5. prosince se v režii našeho spolku uskutečnilo čertovské veselení. Průvod Mikuláše s andělem a
čertovskou družinou tentokrát vyšel od restaurace Schwarz. Na prostranství u Jednoty byly
Čertoviny zahájeny pekelným tancem čertů okolo ohně z pekla. Následoval program s dětmi –
čertovská mini diskotéka, zpěv písniček o čertech za doprovodu harmoniky. Velká účast
přihlížejících diváků, kteří se občerstvovali čajem i svařákem, dávala tušit, že se ČERTOVINY líbily
nejenom dětem.

VII.
VYSTOUPENÍ PRO SENIORY
V měsíci červnu a prosinci jsme tancovali v Penzionech pro seniory v Hustopečích a Vranovicích.
Naše vystoupení „ Hustopečská dolinečka“, „ Africa “, čertovské tance a „ Perníková chaloupka“
měly u seniorů i zaměstnanců penzionu úspěch. Při návštěvě o Vánocích jsme spolu s Mužáky
zazpívali vánoční koledy a k čertování několik písní z vlastní dílny s harmonikou.

Výsledky hospodaření za rok 2015
Účetnictví je vedeno podvojně v souladu se zákonem č.563/1991 sb. o účetnictví. Účetním
obdobím je kalendářní rok. Archiv účetních dokladů je uložen na adrese sídla občanského sdružení.
Závěrka daňové evidence ke dni 31.12.2015 viz příloha

Závěr:
Našim dlouhodobým cílem je nadále pokračovat v udržování kulturních tradic v obci. Pořádáním
akcí chceme obohacovat a rozvíjet kulturní život obce a zapojovat do něho širokou veřejnost.

Příloha:
1. Závěrka daňové evidence 2015
2. Kalendář plánovaných akcí v roce 2016
3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
V Popicích dne : .04. 2016

Marie Málková
předseda

……………………………………………………….

