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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, čtenáři, 

 

     Vstoupili jsme do nového roku 2016. 

V letošním roce bychom chtěli 

pokračovat v budování KD – 

víceúčelového zařízení – etapou  

dobudování sálu a sociálních zařízení. 

Nyní jsme ve fázi úpravy projektu a 

zajištění finančního krytí akce (byla 

podána žádost o dotaci a finanční 

krytí akce z úvěru). 

 

     Dále byla podána žádost o dotaci 

na zbudování zpevněné plochy a 

pořízení zastřešené pergoly v MŠ 

Těšetice. Také bylo požádáno o dotaci 

z JMK na dovybavení zásahové 

jednotky Těšetice. 

 

     Ještě jedna nová informace je z MŠ 

Těšetice. Zprvu nemožné se podařilo. 

Do výběrového řízení po prvním 

neúspěšném kole, kdy se nepřihlásil 

žádný zájemce, se do druhého 

výběrového řízení přihlásila p. 

Velebová Pavlína, která úspěšně 

zvládla přijímací pohovor a byla 

jmenována novou p. ředitelkou MŠ 

Těšetice.  

     Takže naše mateřská škola má 

novou paní ředitelku a děti si ji podle 

reakcí, které jsem zaznamel, když jsem 

sám navštívil třídu, oblíbily. Touto 

cestou bych chtěl poděkovat p. 

Horákové Marii, která vykonávala 

dočasně funkci ředitelky po dobu, než 

byla vybrána nová p. ředitelka. 

JŽ 

Naši psí miláčci 
     Je to stále se opakující nešvar: 

majitelé psích miláčků nechávají své 

pejsky venčit po obci. Opět na Vás 

apeluji a žádám, abyste své pejsky 

nenechávali vykonávat jejich potřebu 

před domy Vašich spoluobčanů a na 

volných prostranstvích bez toho, 

abyste po nich uklidili. Na 

odpadkových koších, které jsou 

rozmístěny po obci, jsou papírové 

sáčky na psí exkrementy. Věřím, že 

ohleduplných pejskařů bude více.                                                                                                                                   

JŽ 

Tříkrálová sbírka 
 

     I v roce 2016 proběhla v obci 

Tříkrálová sbírka. Naše domy opět 

obcházely skupinky koledníků – děti 

s dospělými, kteří měli kasičku 

opatřenou logem Charity.  Oblastní 

charita Znojmo vyslala 475 skupinek 

s pokladničkou a na okrese Znojmo 

bylo vybráno 1.956.936 Kč. V obci 

Těšetice bylo vybráno 15.581 Kč. 

 
JŽ 

Ukončení působení 

internet HOME 

v obci 
 

     Někteří občané již byli obesláni 

informací, že v obci Těšetice končí 

poskytovatel internetu Internet HOME. 

Nyní byl informován i obecní úřad. 

Internet HOME skončí ke dni 

30.04.2016.   

      Obec samozřejmě zabezpečí 

příjem internetu od jiného 

poskytovatele. Občané mají možnost 

se přihlásit k poskytovatelům, kteří 

v obci již příjem internetu zajišťují. 
                                                                                                                                                    

JŽ 

Plán dostavby KD  
víceúčelového zařízení 

V letošním roce plánujeme 

pokračování v dostavbě KD. Další 

etapou v pořadí je dostavba sálu a 

sociálních zařízení. Byla podána žádost  

o dotaci z JMK (výše dotace max. 

200.000 Kč). V jednání je také získání 

financí formou úvěru od některého 

bankovního ústavu. 

                                                                                                                                             

JŽ 

Výběrové řízení na 

místo ředitelky v MŠ 

Těšetice 
     V lednu proběhlo výběrové řízení 

na místo ředitele/ředitelky MŠ Těšetice. 

 

     Do výběrového řízení se přihlásil 

jeden uchazeč -  p. Velebová Pavlína, 

která je úspěšně zvládla a byla 

jmenována na místo ředitelky MŠ 

Těšetice od 1.3.2016. 

 

JŽ 

Zapůjčení panelu k 

měření rychlosti 

v obci 
     Obec zapůjčila na zkušební dobu 

panel za účelem měření rychlosti a 

zjištění průjezdnosti automobilů v obci 

Těšetice.  

 

     Panel byl umístěn v horní části obce 

před bytovkami. Po jeho umístění byl 

znát jeho účinek na chování řidičů. 

Stále se však najdou i takoví řidiči, na 

které ani tento panel neplatí. 

                                                                                                                                                           

JŽ 
 

 

Školní ples 
     V pátek 19. února se konal již 

tradiční školní ples v Kulturním domě 

v Prosiměřicích. Přípravy plesu byly 

náročné, ale stálo to za to, protože 

ples měl opět velký úspěch. Polonézu 

zatančilo 44 žáků naší školy, kteří se na 
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 plese ukázali v nádherných plesových 

róbách. K tanci a poslechu hrálo duo 

Jarda a Roman Band. V průběhu plesu 

jsme mohli vidět ukázku latinsko-

amerických tanců taneční skupiny 

Single ze Znojma a taneční vystoupení 

Michala Nábělka, bývalého žáka naší 

školy. Chybět nemohla malá a velká 

tombola. Výhry byly nádherné a určitě 

z nich jejich majitelé měli radost. Opět  

velmi zdařilá akce.  

                                                                JB 

 

Dětský karneval 
     V neděli odpoledne 24. ledna se 

uskutečnil v hostinci U Vlků dětský 

karneval. Reje masek se ujaly paní 

učitelky z MŠ paní Horáková a paní 

Ludvíková, které pro děti připravily 

mnoho soutěží a her na celé 

odpoledne. Za odměnu děti obdržely 

občerstvení a balíček sladkostí. 

Hudbou doprovázel DJ Rostislav 

Květoň st.      

     Děkujeme firmě Pomona za jablka 

a rodině Bezroukové za přípravu 

občerstvení pro děti a pronájem sálu. 

 

                                                JB 

 

Tradiční masopust 
     V sobotu 6. února hasiči uspořádali 

tradiční masopust. Sraz masek byl 

v 8:30 v hasičce. Poté už masopustní 

průvod procházel vesnicí. Masky 

tančily s občany a zároveň je zvaly na 

večerní zábavu v hostinci U Vlků, kde 

od 20:00 hodin hrála skupina Carrie. 

Celý den bylo slunečné počasí, akce 

se vydařila. 

                                           Josef Bezrouk 

starosta SDH  

 
 

     V sobotu 13. února 2016 se 

v hospůdce Na Hřišti uskutečnil            

1. zimní turnaj v šipkách. Tato akce se 

zúčastnilo 26 hráčů, kteří byli 

rozděleni do čtyř skupin (2x6 a 2x7).  

 

Ve skupině A soutěžili: Ivo Balík ml., 

Martin Trávníček, Karel Bobek ml., 

Jakub Bezrouk, Antonín Trávníček, 

David Vlk a Filip Worbis, ve  skupině B: 

Luděk Vacula, Karel Švejcar, Aleš 

Horký, Jiří Moltaš ml., Jaroslav Hruška 

a Bohuslav Kadlec, ve skupině C: Petr 

Schwarz, Josef Horký, Jakub Horký, 

Božena Tkadlecová, Václav Tkadlec 

ml. a Jan Klásek a ve skupině D: Karel 

Trávníček ml., Karel Trávníček st., 

Ladislav Kačerek, Zdeněk Ryšavý 

ml.,Zdeněk Ryšavý st., Jakub Vaďura  

st. a Jiří Novák. Ve skupinách se hrálo 

tzv. „501“ na dva vítězné sety, 

systémem každý s každým. Po 

ukončení těchto bojů postoupili 

z každé skupiny první čtyři hráči, kteří 

vytvořili osmifinálového „pavouka“ a 

začala vyřazovací část. Až do 

semifinále se hrálo na „301“ na dva 

vítězné sety a boje o 3. místo a finále 

se hrály na „501“ se zavřením 

„double“ na tři vítězné sety. V souboji 

o třetí místo zvítězil Jakub Vaďura nad 

K. Trávníčkem st. a získal bronzový 

pohár. Ve finále se utkal domácí 
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 Antonín Trávníček s Bohuslavem 

Kadlecem z Tvořihráze. Domácí 

borec v napínavém zápase o zlato 

vyhrál 3:1 a obdržel zlatý pohár. Za 

zmínku stojí  i 10. místo jediné ženy ve 

startovním poli, které obsadila Božena 

Tkadlecová. Medailové souboje 

sledovalo 47 diváků a těšili se 

nádherné podívané. Tento turnaj se 

bude pro velký úspěch určitě 

opakovat. Pro všechny aktéry bylo 

po celý den připraveno bohaté 

občerstvení.  

 

 

 

Jubilanti 
Leden 

65 let – Bezrouková Jarmila 

65 let – Hrůzová Marie 

65 let – Vaněk Alois 

65 let – Vikturna Robert 

65 let – Todt Jindřich 

80 let – Worbisová Emilie 

87 let – Tichá Božena 

 
 

 

 

poháry pro první tři hráče turnaje 

 

 

 

 

 

Únor 

70 let – Ďuriš Štefan 

70 let – Katolický Josef 

Březen 

65 let – Culková Věra 

65 let – Hloušková Božena 

 

 

 

medailisté – zleva: Kadlec, A. 

Trávníček, Vaďura 

 

 

 

 

 

 

Jubilantům přejeme vše nejlepší a 

pevné zdraví do dalších let. 
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13. TĚŠETICKÝ KOŠT 
(12.3.2016) 

     Druhá březnová sobota patřila již 

tradičně vinařům. V hostinci U Vlků se 

konal již 13. ročník místní výstavy vín.  

V letošním ročníku se organizátoři 

snažili vyhovět požadavku návštěvníků 

na navýšení kapacity sálu. 

Obecní stan s plynovými topidly tento 

problém hravě vyřešil a společně se 

sálem hostince pojmul více než 160 

hostů. Další novinkou bylo, že se 

soutěže poprvé zúčastnili i mimo-

těšetičtí vinaři. 

 

     Celkem bylo představeno 138 vín 

od 48 vystavovatelů. Vína odpovídala 

výtečné sklizni roku 2015 a 35 z nich 

bylo oceněno zlatou medailí.  

Šampiónem výstavy se stalo 

Chardonnay 2015 pana Zdeňka 

Kantora ml. 

 

     Kulturní večer obohatil pěveckým 

vystoupením Jakub Vaďura a 

cimbálovka DENÁR.  

 

Nechyběla tradiční škvarkovka a 

soutěž v tahání koštýřem.  

 

     Poděkování patří celému 

organizačnímu týmu a všem, kteří 

pomohli, a samozřejmě i partnerům a 

sponzorům: OBEC Těšetice, KOČÍ-

VALÁŠEK s.r.o., POMONA Těšetice a.s., 

R+R reality. 

 

     Za organizátory a těšetické vinaře  

Leoš Musil 

 

Plánované akce  
21. dubna – Den otevřených dveří      

                      v MŠ 

23. dubna – Okrsková soutěž hasičů  

                      (muži, ženy) na hřišti  

                      v Těšeticích 

28. dubna – Zápis dětí do MŠ 

30. dubna – Pálení čarodějnic 

  7. května – Lampionový průvod  

                      s táborákem 

21. května - Pouť 

  4. června – Dětský den 

 

Hospodaření obce  

k 31. 12. 2015 
 
Hlavní činnost v Kč  

 

Příjmy                       7816125,70 

Výdaje                      7171535,50 

Rozdíl                                  644590,20 

 

Hospodářská činnost v Kč  

 

Příjmy                     2922353,73 

Výdaje                         2873906,79 

Rozdíl                                  48446,94 

 

Peněžní zůstatek na účtu obce:  

 

ČS Znojmo               1497323,50 Kč  

ČNB Brno                        88316,95 Kč  

 

Celkem zůstatek účtu obce 

1585640,45 Kč  

 

Peněžní zůstatek na účtu HČ: 

573623,45 Kč  

 

Zůstatky úvěrových účtů v Kč  

1. úvěrový účet    -      již splacen  

2. úvěrový účet    -      691615,81 

3. úvěrový účet    -    3880000,00 

 

Celkem úvěrové účty: 4571615,81 Kč 

 

 

 

Rozpočet na rok 

2016 
 

Daňové příjmy celkem Kč    6966000,- 

Přijaté dotace celkem            148300,- 

Nedaňové příjmy                     205600,- 

Příjmy celkem                         7319900,- 

 

Běžné výdaje                         6567900,- 

Kapitálové výdaje                             0,- 

Výdaje celkem                      6567900,- 

 
Financování celkem               752000,- 
(splácení úvěru) 
 

Sběr nebezpečného 

odpadu 
Dne 23. 4. 2016 proběhne v obci 

Těšetice sběr nebezpečného 

odpadu jako obvykle před OU 

Těšetice 

cca od 14.00 hod. do 15.00 hod. 
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Sběr 

velkoobjemového 

odpadu 
Ve dnech 15. 4. -17. 04. 2016  

proběhne v obci Těšetice sběr 

velkoobjemového odpadu. 2 ks 

kontejnerů budou přistaveny před 

OÚ Těšetice. 

                                                    JŽ                                                                                            
 

Činnost SDH Těšetice 
 

Leden 2016 

 - na členské schůzi byl projednán a 

přijat nový člen Denis Ludvík, dále se 

řešila příprava masopustu 

-  účast na výroční schůzi okrsku č. 18 

v Oleksovicích 

- zimní příprava hasičů v Aqualandu 

Moravia 

Únor 2016 

- organizace tradičního masopustu  

(6. února) 

- přípravná cvičení na soutěže na hřišti 

v Těšeticích 

- členská schůze – zhodnocení 

masopustu 

Březen 2016 

- přípravná cvičení na hřišti v Těšeticích 

- sběr elektrospotřebičů 

- námětové cvičení (27. března) 

 

K 31. březnu 2016 je 28 členů SDH 

Těšetice. 

                                                                                                 

Josef Bezrouk 

starosta SDH 

 

Námětové cvičení 

hasičů 
     V neděli 27. března 2016 byl ve 

14:00 hodin vyhlášen požární poplach. 

Nebylo to hlášení požáru, ale 

námětové cvičení hasičů z Těšetic. 

Jednalo se o cvičení akceschopnosti 

zásahové jednotky SDH. Toto cvičení 

bylo směřováno na bývalý vepřín na 

rozhraní firem Štefka a Hostan. Cvičení 

se účastnilo 6 členů zásahové 

jednotky, starosta SDH Josef Bezrouk, 

místostarostka obce Jana Bezrouková 

a kontrolní orgán celé akce, členové 

okrsku č. 18  Šandor Marek a Klouda 

Jan, za Okresní sdružení hasičů Znojma 

Klouda Vlastimil.                                                                                                 

Josef Bezrouk 

starosta SDH 
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TJ TĚŠETICE 

 
     Vážení  spoluobčané  a  čtenáři  

tohoto  Zpravodaje,  

 

     v prvním čtvrtletním vydání 

těšetického informačního plátku v 

roce 2016 Vám místní fotbalový klub 

shrne zimní přípravu a změny v týmu 

před jarní částí sezony. 

 

     Po podzimní části se naše mužstvo 

umístilo na 4. místě s osmnácti body a 

v jarních bojích nás čekají boje o 

přední příčky v tabulce IV. C třídy. Na 

jaře se chceme fotbalem především 

bavit, neboť boj o postup do vyšší 

soutěže budou svádět mužstva Práčí B 

a Dyje. 

 

     V zimní přestávce do našeho týmu 

nikdo nový nepřišel, pouze Jakub 

Bezrouk, který u nás na podzim 

hostoval, přišel na přestup z Bantic, a 

taktéž Marek Zimmermann, u kterého 

se hostování změnilo v přestup, jsou od 

března 2016 našimi kmenovými hráči. 

Dále hostování prodloužili hráči Pavel 

Zimmermann z Oleksovic a Zbyněk 

Řezáč z Prosiměřic.  

 

      V týmu naopak hostování skončilo 

a nebylo prodlouženo u těchto hráčů: 

Lubomír Ryšavý, Václav Hončák a Jiří 

Kučera. Hráčskou činnost dočasně 

přerušil také Libor Katolický (zdravotní 

důvody). 

 

     V zimní přestávce se naši fotbalisté 

do poloviny února připravovali 

individuálně a pak společně trénovali 

v hale ČAS ve Znojmě, kde se opět 

seznamovali s míčem. V březnu jsme 

sehráli dvě přípravná utkání na 

domácím hřišti. V prvním utkání jsme 

podlehli Rybníkům 2:5 (1:1), když naše 

branky vstřelili Jakub Bezrouk a Jiří 

Moltaš. A ve druhém zápase jsme 

remizovali se Skalicí 3:3 (2:2) po gólech 

Ivo Balíka, Ivo Kraizela a Pavla 

Zimmermanna.  

 

     Jarní část sezony začíná 3. dubna 

2016 utkáním ve Slupi proti místnímu B 

týmu. 

Tabulka IV. třídy,  

skupiny C po podzimu: 
 

 

Odehrané minuty po podzimu (max. 

900 minut) 

Jaroslav Buchta (877 minut), Martin 

Štancl (826), Josef Kosec (803), Pavel 

Zimmermann (741), Antonín Trávníček 

(720), Ivo Kraizel (720), Libor Katolický 

(639), Zbyněk Řezáč (609), Filip Novák 

(606), Jaroslav Tomek (586), Jakub 

Bezrouk (495), Eduard Klouda (445), 

Radek Fiala (287), Petr Stehlík (279), 

Petr Havlík (276), Ivo Balík (205), Marek 

Zimmermann (187), Milan Diviš (165), 

Martin Trávníček (135), Jiří Kučera (90), 

Květoslav Svoboda (87), Lubomír 

Ryšavý (37), Jiří Moltaš (27), Jaroslav 

Sitár (26), Lukáš Kraizel (17), Josef 

Dufek (15). 

Soupiska mužstva pro jaro 2016:  

 

hlavní trenér: Libor Katolický, asistent: 

trenéra: Josef Dufek, vedoucí 

mužstva: VáclavCH Tkadlec, kustod: 

David Polický 

brankáři: Martin Trávníček, Eduard 

Klouda, Jaroslav Sitár, Zbyněk Řezáč 

 

obránci: Lukáš Kraizel, Filip Novák, 

Petr Stehlík, Jaroslav Tomek, Radek 

Fiala, Milan Nohava, Milan Diviš, 

Michal Worbis 

 

záložníci: Kamil Bárta, Martin Štancl, 

Josef Kosec, Jakub Bezrouk, Antonín 

Trávníček, Marek Zimmermann 

 

útočníci: Jiří Moltaš, Libor Katolický, 

Ivo Kraizel, Květoš Svoboda, Ivo Balík, 

Pavel Zimmermann, Jarda Buchta 

 

ROZPIS  

JARO 2016: 

 

 
 

     Více zpráv o týmu, souhrny utkání 

mužů a další informace si můžete 

přečíst na našem webu: 

www.tjtesetice.webnode.cz  nebo na 

facebooku  

www.facebook.com/tj.tesetice   

 

     Budeme se těšit na Vaši návštěvu 

těchto webových stránek a hlavně na 

to, že nás budete v hojném počtu 

podporovat v jarních bojích.  

     Na závěr bychom vás chtěli 

informovat o tom, že je v provozu  

hospůdka “Na Hřišti“.  Otevřeno je 

vždy v pátek a v sobotu (18:00 – 

23:00*)  

* otevřeno podle počtu hostů 

 

Vinaři z Těšetic slaví 

skvělé úspěchy i 

v Brně 

 

     Dne 26. 2. 2016 se na brněnském 

výstavišti konala již 36. výstava vín. Tuto 

akci pravidelně pořádají SUDOP a 

Správa železniční dopravní cesty 

(SŽDC) Brno. Této výstavy se účastnili 

http://www.facebook.com/tj.tesetice


- 7 – 

 

 

vinaři nejen z celého jihomoravského 

kraje, ale dokonce se zde objevily i 

vzorky ze sousedního Rakouska a 

Slovenska.  

 

     Na této akci bylo vystavováno 

celkem 1404 vzorků. Mezi tímto 

množstvím vystavovatelů doslova 

zazářili i vinaři z Těšetic, kteří poskytují 

své vzorky vín již několik roků.  

  

     Jsou to pan Václav Vytáček a pan 

Zdeněk Kantor. Oba dva se pravidelně 

umísťují na předních místech. Minulý 

rok pan Vytáček obdržel diplom a 

medaili za odrůdu Sauvignon a letos 

se pan Kantor umístil na 1. místě s 

odrůdou Chardonnay, za kterou 

obdržel rovněž diplom a medaili. 

 

     Oběma bych chtěla touto cestou 

poděkovat za pravidelnou účast a 

poskytování vzorků k prezentaci.  

 

 

Za SŽDC Brno 

 Marcela Pelánová (Hloušková) 

  

Poplatky za 

popelnice a psa 

Prosíme občany, kteří ještě 

nezaplatili poplatek za popelnice 

(komunální odpad) a poplatek za 

psa, aby tak učinili co nejdříve. 

Velikonoce,      

svátky jara 
 

     I letos jsme si mohli užívat svátků 

jara, nádherné slunečné počasí tomu 

přálo. Velikonoční strom, vrbu, hasiči 

společně s pracovníky obce usadili na 

náves a děti z MŠ ji ozdobily vajíčky.  

 

     Jelikož máme ještě obháčkovaná 

vajíčka od paní Rozenbergové, 

nazdobili jsme těmito vajíčky vedlejší 

menší stromek. Slepici ze sena pod 

tímto stromem vyrobila paní ředitelka 

Velebová. K Velikonocům patří i 

hrkači, však jich chodila opět početná 

skupina. 

                                                                       

JB 

 

Střípky z mateřské 

školy 
 

 Naše mateřská škola prochází 

v současné době mnohými změnami. 

Od 1. března 2016 nastoupila nová  

 

paní ředitelka Pavlína Velebová. 

Pracuje zde paní učitelka Soňa 

Ludvíková a paní Jitka Růžičková, 

která pečuje o čistotu školky a 

zabezpečuje výdej stravy. 

      Během měsíce března došlo 

k výměně šatních skříněk pro děti.  

V dubnu dostanou děti nové stolečky 

a židličky, které budou uzpůsobené 

velikosti každého dítěte.  

Chystáme se pořídit skříňky na uložení 

hraček a didaktických pomůcek, které 

poslouží k   všestrannému   rozvoji   

dětí.   Skříňky budou uzpůsobeny tak, 

aby vyhovovaly potřebám dětí a 

každé dítě si tak mohlo samostatně vzít 

zvolenou hru nebo hračku.  

     Nová bude i dětská kuchyňka a 

sedací nábytek u ní. V blízké 

budoucnosti plánujeme opatřit umý-

várnu pro děti stojany na ručníčky 

s poličkami, kde budou mít děti prostor 

pro uložení věcí na čištění zoubků.  

S dětmi jsme si dohodly neoficiální 

název naší školky - a to Mateřská škola 

Sluníčko. Všechny naše děti jsou 

sluníčka a ke společné hře máme i 

vlastní hymnu.  

     Tímto bychom rády pozvaly 

všechny, které naše školka zajímá, na 

Den otevřených dveří, který proběhne 

ve čtvrtek 21. dubna 2016 v čase od 

8.00 do 10.00 hodin a od 14.30 do 

16.00 hodin.  

     V tento den proběhne i vydávání 

přihlášek k zápisu k předškolnímu 

vzdělávání na školní rok 2016/2017.  
 

 

 

      Samotný zápis se uskuteční ve 

čtvrtek 28. dubna 2016 v čase od 

10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 

hodin.  

Za kolektiv MŠ  

Pavlína Velebová 
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Setkání s důchodci 
     V neděli 20. března se od 14:00 

hodin konalo v hostinci U Vlků setkání 

s důchodci.  

     Starosta obce Jindřich Žižka 

všechny přítomné přivítal a sdělil 

občanům, co se v obci plánuje 

během letošního roku uskutečnit. Poté 

Jana Bezrouková představila vystu-

pující a organizaci celé akce. 

Vystupujících bylo tentokrát mnoho: 

mateřská škola, Prokop Nekula hrál na  

varhany a jeho maminka ho 

doprovodila zpěvem, rodiny Culkova, 

Žižkova a Nekulova společně nacvičily 

a zahrály dvě písničky, vystoupili Rosťa 

a Anička Květoňovi a také bylo 

vystoupení Klubu žen. K tanci a 

poslechu hrál pan Jindřich Vokurka.  

    Samozřejmě nechybělo občerstvení. 

Řízky a bramborový salát připravily 

Stanislava Nováková, Antonie 

Trávníčková, Blanka Votavová a Marie 

Dufková, sladkosti napekly Blanka 

Dufková, Jarmila Bezrouková a Jana 

Bezrouková, jablka dodala firma 

Pomona Těšetice, víno poskytli 

organizátoři koštu, sál propůjčili 

Bezroukovi.  

     Děkujeme všem vystupujícím, 

organizátorům i sponzorům. Na celé 

akci nejvíce zamrzela velice malá 

účast důchodců.                                                                                                                        

JB 

 

Poděkování 

Paní Evě Pokorné děkujeme za nápad, 

obětavost, vstřícnost a trpělivost při 

nacvičování tanečních vystoupení.                                                                     

Členky Klubu žen 
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