
Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2016 

 

 Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2016, kalendář plánovaných akcí na 

rok 2017 a výsledky hospodaření spolku v roce 2016. 

 V letošním roce byl podán návrh na zápis změny do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu 

v Brně. Byla provedena změna sídla spolku, organizační forma – spolek, statutární orgán – 1 člen a to vše 

zapsané u KS v Brně v oddílu L. vložce číslo 18023. Zápis proveden 11.7.2016 

Spolek popických žen byl založen: 

 MV ČR  19.12.2013                          pod č.j. VS / 1-1/95649/13-     

IČ0 : 024 71 493    

Sídlo spolku :  Hlavní 62, 691 27 Popice 

 Členská základna v roce 2016 měla 22 členů. 

Název peněžního ústavu :   ČSOB , a.s.                        Číslo účtu :   264224745/0300 

Název nejvyššího orgánu – Členská schůze 

Statutární orgán :     předseda spolku    -         Marie  Málková, Nádražní 348 , 691 27 Popice 

 

 

 

1. MASOPUST S POCHOVÁVÁNÍM BASY 

    

               V únoru jsme pořádali masopust s  

pochováváním basy. Masek se sešlo kolem třiceti 

a prošmejdily celou vesnici. Všechny pozvaly do 

kulturního domu na pochovávání basy. Počasí 

bylo pěkné a bylo také pěkně veselo. Na 

pochovávání basy do sálu přišlo málo 

návštěvníků – asi 20, ale náladu nám to 

nezkazilo. Letos se nekonal masopustní tanec 

Pod šable , protože tanečníci z chasy byli 

dlouhodobě v zahraničí.  Veselili jsme se až do 

půlnoci. Přesto jsme se rozhodli, že příští 



pochovávání basy uděláme opět před Jednotou. Třeba tam bude větší návštěvnost.  

 

 

2. ČARODĚJNICE  

   Poslední dubnový den patří „Pálení 

čarodějnic“. Pěkné počasí vylákalo velký 

počet dětí, které během kouzelné 

vycházky přes park a dětské hřiště plnily 

různé úkoly. V závěru cesty si mohly 

zatancovat čarodějnické tance a nechat 

si namalovat na obličej oblíbený motiv. 

Po spálení čarodějnice se opékaly vuřty. 

Domů jsme se rozcházeli téměř za tmy. 

Už se těšíme na příští rok. 

 

 

 

3. BABSKÉ HODY   

  Osmý ročník Babských hodů začal slunečním počasím. Zvali jsme poprvé v polosvátečním babském 

kroji a bylo to perfektní. Za doprovodu dechové hudby Horenky z Bořetic, jsme všechny pozvali na 

večerní hodovou zábavu. Převlékání do svátečních krojů na slavnostní průvod obcí bylo trochu 



hektické, ale vše jsme celkem zvládli. Večerní program jsme zahájili žádáním starosty o hodové právo a 

tanečkem na hudbu Moravanky a baleárskou polku. “Půlnočko“ se neslo v stylu retro 60. a 70. let. 

Tradičně také vystoupili Mužáci. Návštěvnost mohla být lepší , ale ti co chtěli přijít se určitě dobře 

bavili. Z našich řad se pro nemoc nezúčastnila Majka. Hodečky se nám opět vydařily a už teď se 

zamýšlíme nad programem dalšího ročníku. 

 

 

 

 

4. ZARÁŽENÍ HORY – za sálem  

Zarážení hory se konalo už poslední týden v srpnu. Tento termín se nám zdál poněkud nešťastným, 

neboť mnohé z nás byly ještě na dovolené. Proto účast našeho spolku byla velmi malá. Program jsme 

podpořili alespoň zpěvem několika písní společně s Mužáky. Pořadatelům této společenské události 

jsme doporučili pro příště zvolit termín na září.  

 



5. POBESEDA 

V měsíci říjnu se konalo společné setkání občanů Popic na akci pořádané komisí kultury – POBESEDĚ. 

Náš taneční příspěvek do programu , který jsme nacvičili s Mužáky , se nesl ve vojenském duchu. 

Hudbou z filmu Most přes řeku Kwai a českou Škoda lásky jsme upoutali pozornost všech účastníků 

Pobesedy. 

 

6. POPICKÉ ČERTOVINY 

   Letošní Čertoviny jsme zahájili už v brzkých odpoledních hodinách vařením pekelného nápoje. 

Průvod čertů v čele s Mikulášem a andělem se letos vydal od školky. U Jednoty už na nás čekalo 

hodně malých čertíků a 

čertic se svými rodiči. Po 

čertovském tanci u 

pekelného ohně začalo 

rejdění malých čertíků. 

Tanečky, zpěv písní a 

přednes básniček dle výběrů 

čertíků nebralo konce. 

V závěru naděloval hodným 

dětem Mikuláš s andělem. 

Všem dospělým se podával 

pekelný nápoj, dětem čaj. 



Děti odcházely domů s novými zážitky, na které budou jistě dlouho vzpomínat. A čertice řádily dál až 

do hluboké noci. 

 

 

 

 

 

 

7.  VYSTOUPENÍ PRO SENIORY 

    V prosinci jsme spolu s Mužáky vystoupili v penzionech pro seniory v Hustopečích, Vranovicích a 

nově v Nosislavě. Taneční vystoupení se neslo ve vojenském duchu. Partnery v tanci nám dělali 

členové mužáckého spolku. Společně jsme také zazpívali vánoční koledy za doprovodu harmoniky Ivo 

Podéště. V závěru jsme si všichni společně i senioři zazpívaly vánoční koledu. Vedení všech tří 

penzionů nám vyslovilo velké poděkování. 

 

 

 

 

 

 



Výsledky hospodaření za rok 2016 

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 předsedy spolku. 

Závěrka daňové evidence ke dni 31.12.2016 – viz. příloha 

 

Závěr:  

Našim dlouhodobým cílem je nadále pokračovat v udržování kulturních tradic v obci. Obměňovat 

programy,   aby byly zajímavé a hojně navštěvované. Pořádáním akcí chceme obohacovat a rozvíjet 

kulturní život obce a zapojovat do něho širokou veřejnost. 

 

Příloha : 

1. Závěrka daňové evidence 2016 

2. Kalendář plánovaných akcí v roce 2017 

3. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017 

 

V Popicích dne 2.5.2017 

 

 

Marie Málková                       ………………………………………………………. 

předseda                                                       


