Další vydařené sobotní odpoledne Českého svazu žen ve Ždírci
V březnovém vydání našich listů jsme informovali o plánované prodejní a výměnné akci přebytků
květinových a zeleninových sazenic, vč. Dalších produktů.
Tentokrát to byla sobota 16. května 2009, která sice ještě dopoledne naznačovala velice nevlídný
deštivý den, ale pak jako na objednávku se odpoledne proklubalo z mraků sluníčko a terasa ve
Ždírecké hospodě se zazelenala rostlinnými výpěstky všeho druhu. K vidění (ale samozřejmě i ke
koupi) byly různé druhy balkonových, pokojových i zahradních květin, vč. skalkových druhů, kaktusů
i různých bylinek a koření, dále celá řada zeleninových druhů - a to vše za symbolické ceny – to
znamená 5,- Kč za kus.
Na to, že to byla první akce svého druhu, se sešel nečekaně velký počet zájemců z řad domácích, ale i
přespolních a chatařů (celkem cca 150 lidí).
A tak se čile obchodovalo a výpěstky rychle mizely ze stolů. Několik zbylých kousků pak ženy
vysázely do nádob i záhonků v okolí hospody, zalily a s úsměvem na rtech se rozešly po úspěšném
odpoledni do svých
domovů. Díky tomu máme zájem stejnou akci zopakovat i v příštím roce.
Vrátím se ještě pár dnů zpátky k datu 30. dubna, kdy opět "létaly", či jinak se posunovaly
čarodějnice všech druhů i věků na svoje shromaždiště. Pořádaly se různé soutěže a hry zakončené
samozřejmě pálením - ale tradičně opět jen špekáčků či jiných pochutin. I tato akce se vydařila, aktérů
i přihlížejích se sešlo téměř 40. Další důvod, proč pokračovat nadále i v této oblasti. Poděkování za
organizaci "sletu" patří především paní Anče Vítkové a paní Zdeně Vrátníkové.

Český svaz žen podruhé
Koncem května uspořádal ČSŽ Ždírec další z úspěšných akcí a tou bylo zábavné odpoledne pro děti
při příležitosti Mezinárodního dne dětí. V sobotu 30.5. opět ukázalo počasí, že dokáže zkomplikovat
kteroukoliv akci, ale přece jen si to včas rozmyslelo a odpoledne bylo všechno jinak a zábava mohla
odstartovat. Na děti čekaly různé soutěže a hry (hod míčkem na plechovky, slalom na koloběžkách i
bez nich, běh v pytlích či s vajíčkem na lžíci apod.) a k tomu náležely i patřičné odměny a pamlsky,
kterých byl díky
sponzorům a aktivitám žen dostatečný výběr. Finální akcí celého odpoledne pak bylo ukázkové
vystoupení členů a členek místního hasičského sboru, kteří předvedli všem návštěvníkům požární
cvičení tak, jak s ním jezdí na různé soutěže. Po této akci se pak hasiči postarali i o "dobrý oheň", na
kterém si děti mohly samy opéci špekáčky.
O vydařené odpoledne se zasloužily nejenom ženy, ale poděkování patří všem členkám a členům
ždíreckých hasičů v čele s Alešem Sedláčkem a Pavlem Řežábkem. Poděkování náleží též panu
Václavu Řežábkovi, který nám umožnil uspořádat zábavné odpoledne na hřišti TJ Úslavan Ždírec.
A nakonec ještě závěrečná statistika - akce se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí cca 30 dětí a zhruba
40-50 doprovázejících dospělých.
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