
   

    

Milé přítelkyně,
přinášíme  pár  informací  z činnosti  krajské  organizace  ČSŽ.  Kaleidoskop  obrázků
dokumentuje jednání okresní konference ČSŽ Brno-venkov, a naší krajské konference,
které se konaly v jeden den. Snad vznikla nová tradice, nejen že jsme rokovaly, ale
také se vzdělávaly, tentokrát v podzemí pod Zelným trhem.
A než se zčtete do střípků z činností základních organizací, které jsem vesměs získala
na webových stránkách příslušných obcí, připomínám, jako vždy na konci roku, naše
účetní povinnosti.
Nejpozději do 20.ledna zašlete na krajské středisko vyplněné tabulky příjmů a výdajů
spolu s kopií příslušné stránky pokladní knihy a peněžní deník.
Ale teď ještě chvíli zaomeňte na povinnosti a užívejte si sváteční chvíle plné pohody.
Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí a lásku.

Margita Březnová

Prosinec 2015



Z činnosti základních organizací

ZO ČSŽ Běleč - Křeptov
Zdroj: webové stránky obce

Masopust
V roce 2015 připadl masopustní průvod na sobotu 14. února. I přes pěkné počasí se v letošním roce
sešel  menší  počet  masek.  Ale  i  přes  to  jsme úspěšně obešli  všechny domy v  Křeptově  i  Bělči.
Společně se podařilo vybrat přes 8 tis. Kč, z čehož 2 tis. Kč převzal SDH Běleč-Křeptov na konání
cyklistického závodu Bělečský hrbokol a zbytek zůstal v pokladně Českého svazu žen Běleč-Křeptov.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili průvodu a také občanům za přispění finančními prostředky.

Dětský karneval

Výlet na Pernštejn 
V sobotu 6. června pořádal Český svaz žen Běleč-Křeptov pro děti  výlet  na hrad Pernštejn. Sraz
všech účastníků byl na vlakovém nádraží v Doubravníku, odkud se jelo vlakem do Nedvědice.

 

Pouť
V neděli 14. června se konala v Bělči pouť. Předpouťovou zábavu pořádal v pátek 12. června Český
svaz žen Běleč-Křeptov a k tanci i  poslechu hrála kapela Nota Bene. Nedělní pouťové odpoledne
mohly děti trávit u požární nádrže na skákacím hradě, který byl zdarma zapůjčen společností E.ON.
Jako každý rok připadla pouť v Křeptově na 5. a 6. července.
 
Loučení s prázdninami
V sobotu 12. září se konalo u požární nádrže v Bělči loučení s prázdninami, které pořádal Český svaz
žen Běleč-Křeptov.
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V sobotu 21. února pořádal Český svaz žen v 
kulturním domě v Křeptově dětský karneval. Z 
důvodu většího počtu nemocných dětí byla účast 
nižší než v loňském roce a byla zrušena i
účast paní Zdeny Makovské, která měla mít pro 
děti připravený zábavný program. I přesto bylo 
sobotní odpoledne příjemné, děti se hezky bavily 
u her a následné tomboly. Je určitě dobře, že se v 
naší obci tato akce stále udržuje
a snad tomu bude stejně i v dalších letech.

Z nádraží až k hradu se šlo po naučné stezce. Pro děti 
byl připraven speciální prohlídkový program, do 
kterého se děti aktivně zapojily. Počasí bylo krásné, 
teplé a slunečné, proto si děti mohly v odpoledních 
hodinách užít koupání v bazénu v Rekreačním 
středisku Prudká.

Pro děti místní i přespolní byla určena trasa, na které 
byly připraveny stanoviště, kde děti plnily nejrůznější 
úkoly. Za jejich splnění obdržely v cíli tašku s 
nejrůznějšími dobrotami a dárky. Samozřejmostí bylo 
občerstvení zdarma. Po setmění se ti nejodvážnější 
vydaly na stezku odvahy. Celé sobotní odpoledne bylo 
moc příjemné a všechny děti se hezky bavily, za což 
patří poděkování všem, kteří se na organizaci akce 
podíleli.



ZO ČSŽ Křídlůvky

Zdroj: webové stánky obce
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Den dětí
První červencovou sobotu Svaž žen uspořádal pro 
děti tradiční dětský den. Letošního ročníku se 
zúčastnilo sice méně dětí, ty si to však i přes 
extrémní teplotu užily i tak. Za odměnu dostaly 
klobásu, balíček se sladkostmi a s časopisy, které 
byly věnovány jako sponzorský dar.

Bartolomějská noc
V pátek 23.08.2014 se sešli děti a členky Svazu 
žen aby uskutečnili druhé setkání Bartolomějské 
noci.Tak jak vloni, i letos všichni společně 
nocovali v kulturním domě. Aby nebyla nuda, 
společně jsme hráli různé hry. Nechybělo opékání 
špekáčků, hra na tichou poštu a vykládání 
vtípku.Ještě ráno u snídaně zaznívali ohlasy na 
některé vtipné hlášky. Překvápko pro děti byla 
návštěva v místním hostinci u paní Markové, 
která tak vzácnou návštěvu přivítala 
šampaňským. Všem se nám to líbilo a děti za 
účast obdrželi sladkosti a menší upomínkové 
dárečky. Už se těšíme na příští rok.

Mikulášská besídka 
Jak je již všem dětem v Křídlůvkách známo, na 
začátku prosince, před očekávanými Vánoci, je 
navštěvuje Mikuláš. Tedy v tomhle případě 5. 12., 
na besídce v kulturním domě, je navštívily kostýmy 
Mikuláše, Čerta a Anděla, aby jim rozdaly balíčky 
se sladkostmi, které si děti jistě zasloužily. Mimo to 
na ně na místě čekalo spoustu jiné zábavy. 
Nechybělo ani peklo pro ty, kteří zlobili, které se 
vyobrazilo pomocí vyzdobené opony a kouřových 
efektů a rodinou Kristiánů darovaný Vánoční strom, 
symbolizující brzký příchod Vánoc. Pro návštěvníky 
byly připravení vlastnoručně vyrobení okrasní 
andělíčci jako dárek.

Hody                                                            Dne 14. 11. 
2015 se v naší obci uskutečnily tradiční krojované hody. 
Avšak, tyto hody nebyly stejně tradiční, jako ty minulé, 
jelikož tento rok vyšla krojovaná chasa, v čele s Markem 
Příhodou a Katkou Kristiánovou jako stárky, ve 
vlastnoručně ušitých krojích. Tyto kroje byly ušity a vyšity 
ženami z Křídlůvek, které na krojích pracovaly 3 měsíce a 
dokončily je přesně v den hodů, v 8 hodin ráno. 
Financování krojů zařídila z 75% obec, zbytek Svaz žen. 
Akce proběhla dle plánu za příjemného počasí. Den před 
samotnými hody se postavila mája a druhý den od rána 
vyšla krojovaná chasa jak pro právo na hody ke starostce, 
tak zvát občany na večerní veselici. 



ZO ČSŽ Suchohrdly

V květnu jsme navštívily výstavu - Znojmo jak ho neznáme. 
Na Den dětí jsme přispěly finanční částkou  500,- Kč. 
 V září se nám konečně podařilo vyjet na poznávací zájezd - na Vranovský zámek, kde se konala vý-
stava evropského porcelánu. Většina ještě absolvovala i prohlídku zámku. Členky byly nadšené a těší 
se na další akci na jaře.  
  Ke dni zdravé výživy jsme připravily zeleninové a ovocné saláty a další zdravé pochoutky.      
 S klubem seniorů každé úterý při dobré kávě a čaji probíráme jak jde život, zamýšlíme se nad po-
třebami a problémy stáří. Pro zasmání padne i nějaký ten vtípek a 2 hodiny utečou jako voda. Při těch -
to setkáních nesedíme s rukama v klíně. Učily jsme se plést věnečky a výrobky z tzv. "papírové pe-
diky". V předvánočním čase jsme zdobily adventní věnce. Při těchto setkáních zapomínáme aspoň
trochu na bolesti a strasti, které ve stáří většinu trápí. 
                                                     

               Na prahu roku vždycky ptáme se!                
              Co nám ten nový asi přinese?                     

 Kéž by byl dobrý, bez násilí, zvůle 
       a pokoj přinesl všem lidem dobré vůle!

M. Lučevská, předsedkyně ZO

ZO ČSŽ Ostopovice

Dne  14.  července  akční  Francouzi  dobyli  Bastilu,  čímž  započala  Velká  francouzská  revoluce.  O
několik století později  ve stejný den roku 2015 založily dvě akční ženy, Šárka Kopečková a Alena
Vamberová, v naší obci Klub žen. Pro naši obec je to také malý revoluční počin. Podobný spolek
tohoto  ražení  jsme tu  u  nás  ještě  neměli.  Klub je  přidružená organizace  Svazu  žen  ČR.  Působí
samostatně, ale může využívat výhody Svazu žen. Účastnit akcí se mohou také nečlenky, které ale
samozřejmě nemají tolik výhod jako členky. Klub se schází v zadní části obecní knihovny, která byla
upravena za finanční podpory obce. Čtenáři si zde mohou posedět nad knížkou a dát si k tomu vodu
nebo kafíčko. Místnost působí velmi útulně. Zde se tedy, jak již bylo výše zmíněno, setkávají jednou
za  měsíc  i  členky klubu.  Hlavní  náplní  této  organizace je  setkávaní.  Program je  vždy  pestrý.  Již
proběhly například večery na téma Bali a Provence. „Balijský večer“ probíhal tak, že jedna z členek,
která navštívila tento odlehlý kout Země, promítala krásné fotky, připravila ochutnávku tamního, pro
nás exotického jídla a dovezla i oblečení a šperky z tohoto ostrova. Podobně proběhl i večer na téma
Provence, jednoho z krásných míst Francie, se kterým nás seznámila Šárka. Dále jsou naplánovány
další akce, např. přednášky na téma zdraví,  péče o tělo a duši, meditační večery, promítání filmů,
literární  večery,  rukodělné dílny,  výstava  starých  hraček,  výstava  betlémů,  degustace  vína,  bazar
oblečení a doplňků pro ženy atd. M. Kozlová
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