Výroční zpráva Spolku popických žen za rok 2014
Zpráva obsahuje informace o pořádaných kulturních akcích za rok 2014, kalendář plánovaných akcí na
rok 2015 a výsledky hospodaření občanského sdružení 2014.
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 2014 měla 21 členů.
Název peněžního ústavu : ČSOB , a.s.

Číslo účtu : 264224745/0300

Statutární zástupci:

předseda spolku -

Marie Málková

místopředseda

Mgr. Blanka Šťastná

-

Akce v roce 2014
I.

MASOPUST
V únoru jsme uspořádali tradiční Masopust s pochováváním basy. Letošní masopustní počasí
bylo jako vymalované. Masopustní maškary – asi 30 – po dlouhé vyčerpávající obchůzce obcí dorazily
k Jednotě, kde se rozloučily v tradičním smutečním obřadu „ s basó“. Chlapci z chasy zatančili
masopustní tanec „ Pod šable“ a za přihlížení velkého počtu obecenstva smuteční průvod pokračoval
dále do kulturního domu, kde pokračovalo masopustní veselí.

II.

ČARODĚJNICE
Zábavný podvečer pro děti a rodiče, neboli „Pálení čarodějnic“ si náš spolek vzal pod patronát od
letošního roku. A tak se za krásného jarního počasí slétlo na hřiště za školu mnoho malých i velkých

čarodějnic, čarodějů a jiných strašidelných postaviček. Děti změřily síly v několika soutěžích, zatancovaly
si a společně s rodiči na ohni opekly buřtíky. Největší atrakcí celé akce však bylo malování na obličej.
Účast dětí i rodičů byla mimořádná.

III.

BABSKÉ HODY
Letos proběhl již šestý ročník Babských hodů, na které jsme se připravovali od března.
Novou pětiletku BH jsme zahájili krásným slunným počasím a zvaním občanů na večerní hodovou zábavu.
Večer se nesl v duchu dvou tanečních vystoupení z naší dílny. Příjemně překvapilo vystoupení Mužáků.
Návštěvnost byla slušná a celá akce velmi zdařilá

IV.

POBESEDA
Na podzimním společném setkání občanů Popic jsme svým tanečním vystoupením přispěli
k pěknému kulturnímu programu. Akci pořádala komise kultury.

V.

POPICKÉ ČERTOVINY

Jako vždy začátkem prosince se v režii našeho spolku uskutečnilo čertovské veselení. Nechyběly
odpolední čertovské soutěže pro děti a průvod obcí Mikuláše s čerty. Na obvyklém místě u Jednoty pak
proběhla mikulášská nadílka dětem a pro zahřátí byly k dispozici čertovské nápoje pro děti i dospělé.

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.

Přílohy:
1. Žádost o dotace z rozpočtu obce
2. Závěrka daňové evidence 2014
3. Kalendář akcí 2015

Marie Málková

V Popicích 13.3.2015

