POZVÁNKA
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
již tradičně Vás a Vaše občany - seniory zvu na podzimní

setkání seniorů

v Arnolci

v sobotu dne 9. listopadu 2019 v KD v Arnolci od 14.00 do 20.30 hod
K tanci a poslechu bude hrát po loňských kladných odezvách dechová hudba

Stříbrňanka.
Pro všechny zúčastněné, tak jako v minulých letech, je připravené bohaté pohoštění (zákusky,
chlebíčky, řízek a bramborový salát, pivo, limo, káva, víno nošené službou po stolech). Ze
zkušeností z minulých let víme, že náklady za toto pohoštění se nějak zvlášť na osobu
nezvyšují. Tím chci říci, že nikdo nějak zvlášť nevyužívá toho, že za tyto služby na místě nic
neplatí. Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré náklady spojené s touto akcí se rozpočítávají
na jednotlivé obce podle počtu přihlášených účastníků setkání. Na místě si platí senioři ze
svého tvrdý alkohol.

Pro koho je akce pořádána:
-

pro seniory, kteří již odešli do starobního důchodu
současně chci zdůraznit, že pokud se některá obec rozhodne pozvat na akci
občana seniora - viz výše, který má například v dané obci chatu nebo chalupu
nebo má k této obci nějaké jiné vazby, tak žádnou obec neomezujeme tím, že
tento občan nemůže být příslušnou obcí pozván. Důležité je, že obec, která tyto
seniory pozve, je zařadí do své přihlášky, čímž potvrzuje, že za ně uhradí
rozpočítané náklady na jednotlivce. Kapacita společenského sálu v KD v Arnolci
je 200 sedících osob a čím více účastníků setkání, tím jsou nižší náklady na osobu.

Doprava - je pro účastníky zajištěna autobusem - přikládám rozpis svozu.
Po ukončení akce jsou zase všichni rozvezeni do svých obcí.
1.svoz
Arnolec
Černá
Meziříčko
Řehořov
Věžnice
Nadějov
Arnolec

2.svoz
11.55
12.00
12.05
12.15
12.25
12.35
12.45

Arnolec
Jersín
Rybné
Jamné
Zhoř
Staj
Arnolec

3.svoz
12.50
12.55
13.05
13.10
13.20
13.25
13.30

Arnolec 13.35
Měřín
13.45
Arnolec 13.55

V kulturním domě bude zasedací pořádek, aby senioři z jednotlivých obcí, podle počtu
přihlášených, byli pokud možno co nejblíže u sebe. Měřín, vzhledem k vyššímu počtu
přihlášených, má rezervovanou galerii v počtu 50 míst. Černá, na přání, má též rezervovaná
místa na galerii, kapacita sálu je omezena (již výše uvedeno) počtem 200 sedících účastníků.
Odjezdy jsou vždy od zastávek autobusů v jednotlivých obcích a městysu Měřín směr do
Arnolce. Z celé akce bude pořízena fotodokumentace. Každá obec obdrží foto na CD a může
svým občanům poskytnout požadované fotografie.
Náklad na jednoho účastníka se pohybuje mezi 500 – 600 Kč, přičemž záleží na počtu
přihlášených. Věřím, že se celá akce, tak jako v minulých letech vydaří, a že podle možností
z každé zúčastněné obce přijede se seniory starosta nebo místostarosta obce.
Žádám Vás též o dodržení termínu odevzdání návratky! Na všechny se srdečně těšíme!
S pozdravem

Ing. Ladislav Fiala
starosta obce Arnolec

