Setkání seniorů 2019 v Březnici
Kdo se rozhodl strávit jedno odpoledne posezením se sousedy a přáteli, jistě svého rozhodnutí
nelitoval. Tradiční setkání seniorů obcí Březnice, Čenkov u Bechyně, Hodětín, Hodonice a Záhoří
se uskutečnilo 5. října 2019 v kulturním domě v Březnici.
Jako každý rok naše seniory z okolních obcí svezl autobus. Po krátkém osobním uvítání a
předání dárku se úvodního slova ujala starostka Obce Březnice a jménem svým a jménem
starostů a starostek pořádajících obcí přivítala všechny přítomné. Velkým společným přáním
všech bylo, aby se celé odpoledne neslo v příjemné a přátelské atmosféře. Zajisté k tomu
pomohlo vystoupení dětí ze Základní školy Sudoměřice u Bechyně a Základní umělecké školy
Bechyně, které měly připravené pro naše babičky a dědečky milé vystoupení. Sálem se
rozezněla kytara a flétny, na které nám zahrály děti pod vedením Mgr. Petry Sosnové.
Pokračovalo gymnastické vystoupení a na závěr všechny roztleskaly sudoměřické mažoretky
pod vedením Mgr. Martiny Žďánské. K tanci a poslechu nám zahrála Nová lidověnka pod
vedením kapelníka Václava Vachty. Pro naše seniory bylo připravené občerstvení po celé
odpoledne korunované společnou večeří. Všem určitě chutnalo, talíře do kuchyně se vracely
prázdné…
Děkujeme všem, kteří se na tomto zdařilém setkání podíleli. Poděkování patří především
hlavním partnerům této akce, bez kterých by setkání nebylo možné zorganizovat na tak vysoké
úrovni. Akce se konala za podpory Jaderné elektrárny Temelín, skupina ČEZ, partner
projektu Oranžový rok 2019 a AGRA Březnice a.s. Dovolte mi touto cestou poděkovat jménem
svým, jménem mých kolegů, jménem spolupořadatelů a také jménem našich seniorů.
Děkujeme…
Na závěr mi dovolte vyslovit přání. Příští setkání ve zdraví, v plném počtu, a aby našli cestu mezi
své vrstevníky a spoluobčany další „dříve narození“ občané.
A jak se říká: „Když se mládí vydovádí, ať se stáří rozdovádí…“
Za obce Březnice, Čenkov u Bechyně, Hodětín, Hodonice a Záhoří
Hrušková Stanislava
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