Vydařené sobotní odpoledne a jiné aktivity Svazu žen ve Ždírci

Výroční zpráva nohejbalového oddílu

Přestože už to není populární, nebo stručně řečeno v módě, rozhodly se členky Svazu žen ve
Ždírci uspořádat oslavu Mezinárodního dne žen. Oslava se konala v sobotu 7. března ve
Ždírecké hospodě od 14 hodin. K velké radosti pořadatelek se i přes nepřízeň počasí sešlo
téměř 40 žen.
Po krátkém úvodním slově předsedkyně Anči Vítkové byly všem přítomným rozdány dárky.
Byla to první kuchařka s podtitulem „Co vaří, pečou a smaží ženy ve Ždírci“ a jsou zde
vyzkoušené recepty jednotlivých členek.
Dárek udělal všem radost a za nemalou práci s přípravou kuchařky za všechny poděkovala
Jiřka Nygrýnová- především Zdeně Vrátníkové a Anče Vítkové.
Pak následovala malá kulturní vložka , kterou zajistila skupina 4 žen. Byla to pohádka o
perníkové chaloupce v moderním pojetí. Funkce vypravěče se úspěšně zhostila Jana
Hrabačková, Jeníček byla Anča Vítková a Mařenka se dvěma culíky Blanka Fialová.
Nechyběla ani ježibaba, kterou zahrála k nepoznání Maruš Kolevová. Vystoupení mělo velký
úspěch a aktérky za něj sklidili mohutný potlesk..
Dalším bodem programu byla tombola, kde každý kupon v hodnotě 20 Kč vyhrával. Ceny
byly různorodé a vesměs potřebné věci, jako pletené bačkůrky, úklidové a čistící prostředky,
hrníčky, mističky, nože, ale i hrábě na jarní úklid zahrady.
Zlatým hřebem programu bylo připravené bohaté pohoštění. Bez nadsázky možno říci, že se
stoly prohýbaly pod množstvím dobrot všeho druhu. Bylo to drobné pečené cukroví, různé
ovocné i jiné řezy, ale i obložené chlebíčky, chuťovky či jednohubky, sýrové tyčinky a
škvarkové placičky. Podrobnosti uvádím proto, aby ty ženy, které mezi nás nepřišly, měly
čeho litovat. K občerstvení nechyběla ani výborná káva, kterou připravila místní hospoda. Při
konzumaci jídla i pití si ženy vzájemně povídaly a v sále to hučelo jako v úle. Kupodivu nikdo
nepospíchal domů a ženy si svůj svátek pěkně užily.
Nebyla to jediná akce, kterou ženy v letošním roce uskutečnily. 24.února se společně v počtu
18 členek účastnily představení Ringo Čecha v Lidovém domě v Blovicích. Kromě toho ve
dvou sobotních odpoledních navštívily v Plzni solnou jeskyni, kde každá přibližně 1 hodinu
relaxovala na lůžku ve zdravém prostředí.
Na obzoru jsou i další zajímavé akce, jako „hravý podvečer“ ve Ždírecké hospodě (karty,
člověče, pexeso, žolíky atd.). Na 30.dubna se připravuje Slet čarodějnic a pro měsíc květen
výměnná i prodejní akce výpěstků květin i zeleniny.
O další činnosti budeme informovat v některém z příštích výtisků Našich listů.
Jaroslava Fialová
Hlášení policie ČR
Policie ČR žádá starší občany, aby zvýšili svou pozornost před zloději a podvodníky, kteří se
mohou pohybovat v katastru naší obce. Tito lidé se snaží pod různými záminkami dostat
k vám do bytu. Tam se pokouší pomocí příběhu vylákat peníze, nebo různými způsoby
zjišťují, kde jsou uložené různé cennosti, které následně odcizí. V případě, že někoho
podezřelého spatříte, volejte bezplatně na linku bezpečí Policie ČR, číslo 158. Děkuji.
Preventivně informační skupina Policie České republiky nabízí možnost uspořádání besed, či
přednášky na téma senioři. Jedná se o preventivní akci, která je zcela zdarma. V případě zájmu
volejte na číslo 724 182 358, nebo pište na email pispj@mvcr.cz.
Por. Bc. Libor Pilař

Tento rok jsme pokračovali v soutěži PŘEBOR DRUŽSTEV MUŽŮ PLZEŇJIH.Soutěž se hrála opět dvoukolově tzn. Jarní část každý s každým a podzimní se rozdělila na
prvních šest a druhých pět.Vzhledem k velmi dobrému umístění v první části jsme podzimní
část hráli v první polovině kde jsme celkově skončily na šestém místě vis. Tab.
Tabulka po 16. kole
1. NO Háje
2. AVZO NC Čižice
3. 1. NC Škrpál 1415 Letiny
4. NC Sokol Kasejovice
5. ZCHP Bzí
6. TJ Úslavan Ždírec

15 13 2 0
15 10 3 2
15 8 3 4
15 6 4 5
15 6 3 6
15 5 3 7

68 : 22
59 : 31
53 : 37
53 : 37
50 : 40
40 : 50

28
23
19
16
15
13

Co se týká úprav a vylepšení hřiště:
-na začátku sezony jsme dovezli 1 t antuky a vylepšili povrch
-dále jsme provedli nové zaměření a vytýčení hrací plochy
-celý rok jsme podle potřeby a možností sekali trávu a ničily plevel
-problémy nám zůstaly v nedodělaném horním oplocení hřiště
Celkově jsme k tomuto účelu svolaly dvě brigády.Bohužel jedna se musela zrušit pro nepřízeň
počasí a druhá nám kolidovala se soutěží hasičů a druhý den byla většina našich členů
indisponována.Přesto zbytek členů připravil alespoň napínáky a háčky.S ohledem na počasí se
pokusíme dodělat oplocení v co nejkratším termínu.
Během tohoto měsíce pošleme přihlášku do soutěže na tento rok a pokusíme se dosáhnout
ještě lepšího výsledku než v roce minulém.
Poz.: nákup alespoň jednoho míče
Ing. Jiří Jakoubek
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CENÍK PELET – GRANOFYT
Topné pelety o průměru 8 mm z pšeničné nebo řepkové slámy
PELETY VOLNĚ LOŽENÉ
PELETY BALENÉ ( PE Pytel 14 kg)
PELETY BALENÉ (velkoobjemový vak)
Výše uvedené ceny jsou s DPH, bez dopravy

………. 2 800,- Kč/t
………. 3 500,- Kč/t
………. 2800,-Kč/t + 250,-Kč vak 1 ks

