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Vážení a milí spoluobčané,
než se začtete do prvního obecního zpravodaje roku 2013, dovolím si už tradiční ohlédnutí za rokem už minulým, rokem 2012. Jaký tedy byl ten náš rok na vsi plný nejrůznějších
předpovědí o blížícím se konci světa.
Rok 2012 byl pro nás takovou malou generální zkouškou pro rok 2013. Do života nás
všech zasáhla přestavba mostu u Jednoty. Způsobovala různé dopravní komplikace a nesla s sebou různá dopravní omezení. Aby toho nebylo málo, tak bezprostředně po dokončení této stavby došlo k úplné uzavírce trasy mezi Veverkou a naší obcí za účelem provedení
nového povrchu silnice. Tato stavba proběhla v neskutečně krátké době v délce tří týdnů.
Vy jste vše, až na nějaké drobné projevy nespokojenosti, statečně zvládli. Odměnou nám
všem je dostatečně široký a tím hlavně bezpečný chodník pro pěší mezi Jednotou a autobusovou zastávkou. Oprava povrchu silnice pod vsí je ovšem poněkud diskutabilní, což může
potvrdit celá řada řidičů, kteří skončili se svými auty mimo silnici. Souběžně s touto stavbou probíhaly přípravné práce na stavbě kanalizace, která bude zahájena s příchodem jara
v letošním roce. Dokončili jsme opravu fasády kulturního domu, kdy jsme využili moderní
technologie zavěšeného provětrávaného systému Novabrik. Nikomu z vás patrně neuniklo,
že si můžeme náš rodný kraj konečně prohlédnout z rozhledny na Mařence. Vesměs kladné ohlasy na stavbu rozhledny těší nejen nás, ale také autora ing.arch. Martina Fraňka, který stavbu přihlásil do prestižní architektonické soutěže. Tak budeme držet pěsti, aby stavba
v soutěži uspěla. Tak to bylo budovatelské úsilí roku 2012.
Co mě velmi mrzí a co se nepodařilo, je stav trávníku fotbalového hřiště. V letošním roce
musíme udělat vše pro to, aby se zase hrál ve Štěměchách dobrý fotbal. A to i ženský!
Co mě v loňském roce velmi potěšilo, byl neuvěřitelně aktivní přístup našich mladých
hasičů k okresní soutěži v požárním sportu. Všem patří veliký dík za skvělou reprezentaci obce. Poděkování také všem, kteří byli ochotni se mladým hasičům věnovat a na soutěž
je připravit. Velké poděkování také všem, kteří se podíleli na sportovních, společenských
i brigádnických akcích obce. Bez vaší ochotné pomoci bychom nebyli schopni realizovat nic.
Na závěr mi dovolte ještě jedno malé a bohužel smutné ohlédnutí. Do nového roku jsme
vstoupili v počtu 308 lidí. Odstěhovali se nám 3 občané – Petr Trnka a Jana Zelená s dcerou
Emičkou, přistěhovali také 3 – Aleš Svoboda a Jana Šilhavá se synem Štěpánkem, narodil se
nám jeden jediný občánek – Petřík Bobek. S velkým zármutkem jsme se nečekaně rozloučili s pí. Alenkou Ondráčkovou a s panem Pavlem Bobkem, naším prvním polistopadovým
starostou a dlouhodobým starostou místního sboru dobrovolných hasičů. Hasiče tudíž čeká
v letošním roce nelehký úkol, najít si ze svých řad starostu nového.
Co si tedy do toho nového roku s třináctkou na konci popřát?
Přeji vám všem především pevné zdraví. Přeji vám, aby Váš domov byl vždy místem,
kam se rádi vracíte, aby vaše obec byla místem, kde se vám dobře žije, kde se cítíte být
doma. Místem, kde máte nejen rodinu a dobré sousedy, ale také dobré kamarády a přátele.
Místem, kde vždy najdete pomocnou ruku, je-li to třeba.
S úctou								
Marie Báňová, starostka obce
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Tak konečně stojí!

Není pochyb, že hora Mařenka je
dlouhodobě vyhledávaným turistickým cílem. Většina z nás velmi dobře zná pověst o dívce Marianě, která byla v roce 1689 zavražděna a kopec na její památku nese její jméno.
Ne všichni však už víme, že téměř
o dvě stě let později, tedy v roce
1866 při prvním profesionálním mapování monarchie byl na jejím vrcholu zaměřen jeden ze 70 základních triangulačních bodů na území dnešní republiky. Pokud jste někdy přišli do styku s mapou regionu
nebo geodetickým plánem, vězte, že
v něm hrála důležitou roli i Mařenka. Rozhledna, která zde od roku
1866 stála, prodělala několik změn.
Naposledy za 2. světové války. Tehdy zde postavila Luftwafe 20 m vysokou dřevěnou rozhlednu. Za své
vzala při bouřce v roce 1957.
Snahy o obnovu rozhledny na
Mařence se s větší či menší intenzitou objevovaly již od roku 1957.
Zřetelnějších podob začal tento záměr nabývat až v roce 2000, kdy se
sedm obcí (Rokytnice nad Rokytnou, Předín, Čáslavice, Římov, Štěměchy, Markvartice a Chlístov) sdružilo do svazku,
který přijal název Mikroregion Podhůří Mařenky.
V průběhu těchto, dnes už tedy dvanácti let, bylo provedeno mnoho kroků, směřujících
k vysněnému cíli. Dne 27. 10. 2012 jsme se tedy dočkali. Rozhledna byla slavnostně otevřena
a od této chvíle slouží široké veřejnosti a těší se nebývalému zájmu. Výsledek snažení zástupců mikroregionu si již prohlédlo několik tisícovek lidí a všichni se vzácně shodují: Návrh
rozhledny se panu architektovi Martinu Fraňkovi z projekčního ateliéru Penta Jihlava skutečně vydařil. Rozhledna se tváří, jako by stála na kopci odjakživa. Rovněž firma Lavimont
Brno se svými subdodavateli odvedla kus dobré práce. Rozhledna dosahuje celkové výšky 31,5 m, vyhlídková plošina, na kterou si vyšlápneme po 156 schodech, je ve výšce 28 m.
A kolik stála? Celkové náklady včetně přípravných projekčních prací dosáhly výše 7,8 mil.
Kč. Zřejmě nejdůležitějším okamžikem v přípravě této stavby bylo uspění s žádostí o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod ve výši 3 000 000,- Kč. Již
v přípravě stavby přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR částkou 210 tis. Kč a pivovar
Hostan částkou 250 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace. Aby zbývající výdaje
nebyly kryty pouze z rozpočtů členských obcí mikroregionu, byla vypsána veřejná sbírka
na dofinancování stavby. Do konce loňského roku přispěli dárci celkovou částkou ve výši
1 028 tis. Kč. Do této sbírky přispěl Kraj Vysočina částkou 500 tis. a Nadace ČEZ částkou
300 tis. Kč. Dále přispěla celá řada obcí našeho regionu. Ve všech členských obcích je umís2

těna pokladnička, kam již řada občanů přispěla a do 30. 6. 2013 ještě mohou všichni, kterým
se rozhledna líbí, přispět.
Všem dárcům srdečně děkujeme, děkujeme také všem návštěvníkům. Velmi si vážíme
toho, že turisté vědí, jak se v přírodě chovat a nenaplnily se předpovědi některých škarohlídů, že se Mařenka změní v jedno velké smetiště. Je tomu právě naopak. Pouze nás poněkud
mrzí a obtěžuje pohodlnost některých rádoby turistů, kterým se nechce chodit pěšky.
Rozhledna na Mařence se stala ze dne na den vyhledávaným turistickým cílem. Tak ať
jí to vydrží!
										
Marie Báňová

Naše pozvánka
Plesová sezóna v naší obci čítá již drahnou dobu jedinou položku – hasičský ples .
Přestože v tomto směru nemají konkurenci, snaží se místní hasiči každým rokem své tradiční plesání zpestřit a pozvat tak na tuto akci co nejvíce hostů. Letos se hasičský ples uskuteční v sobotu 16. února. Bude oficiálně zahájen slavnostní fanfárou a předtančením – Českou
besedou v podání členek a členů SDH i jejich kamarádů. V průběhu plesu pak jeho návštěvníky čeká ještě nejméně jedno programové překvapení. K tanci a poslechu hraje H-BAND
z Třebíče. Jako každý rok i letos vydá plesová kuchyně svědectví o kulinářském umění starších hasičů a bude připravena i bohatá tombola. Hasiči srdečně zvou všechny své spoluobčany i jejich přátele a známé.
Stanislav Augustin

Pozvánka na dětský karneval
Obecní úřad ve Štěměchách srdečně zve všechny
děti, rodiče i prarodiče na

„Dětský karneval“,
který se bude konat v sobotu 2. března 2013 v kulturním domě.
Připraven bude bohatý program plný soutěží, her a tanců.
Občerstvení bude zajištěno.
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SCHVÁLENÝ ROZOČET 2013

Schválený
rozpočet
2013
SCHVÁLENÝ ROZPOČET
2013

VÝDAJE 2013

PŘÍJMY 2013

Daň z přijmů fyz. osob ze záv. čin.
Daň z příjmů fyz osob ze samostatné činn.
Daň z příjmu fyzických osob z kap.výnosů
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Poplatek ze psů
Správní poplatek
Poplatek za kom. odpad
Daň z nemovitostí
Použití přebytku z roku 2012
Lesy
Pronájem pozemků
Pronájem nebytových prostor
Pronájem bytu
Úroky
Služby a výrobky
Prodeje pozemků
Souhrnný dotační vztah
Dotace - sportoviště
Dotace - jednorázové akce
Poplatek za reklamu
Věcné břemeno

450 000
30 000
50 000
600 000
1 600 000
3 000
500
130 000
200 000
700 000
50 000
20 000
3 000
13 200
3 500
50 000
50 000
56 400
27 000
27 000
10 000
25 000
4 098 600

Lesy materiál - stromky, nátěr
Lesy - služby, natírání, vyžínání
Dopravní obslužnost - autobusová doprava
Mateřská škola - dar
Základní škola - úhrada provozních výdajů
KD Materiál
KD Plyn
KD El. Energie
Tělovýchova voda
Vybavení mladých hasičů
Dětský den materiál
Pohoštění dětský den
Veřejné osvětlení materiál
Veřejné osvětlení energie
Mikroregion - členský příspěvek
Nebezpečný odpad
Odpad komunální
Bioodpad
Esko - T - členský příspěvek
VaK - členský příspěvek
Refundace
zastupitelé
Zastupitelé zdr.poj.
Dary
Platy zaměstnanců
Soc.poj.
Zdr. poj.
Dohody o provedení práce
Knihy - tisk Zpravodaje
Drobný hm. majetek
Materiál
Plyn OU
El. Energie
Pohonné hmoty a maziva
Materiál
Služby
Pošta
Telefon,internet
Poradenství
Školení
Služby
Pohoštění - důchodci
Kolky
Výkupy pozemků - kanalizace
Platby daní a poplatků
Služby peněž. ústavů
Úvěr - úroky
Výstavba kanalizace a ČOV
Kompl. úpravy veřejných prostranství
Výškopisné zaměření lokality pro RD
Rozhledna

50 000
100 000
60 000
5 000
13 800
3 000
28 000
8 000
2 000
25 000
5 000
10 000
10 000
65 000
1 500
10 000
90 000
32 000
1 530
3 110
3 000
390 000
20 000
15 000
125 000
32 500
31 500
20 000
15 000
50 000
20 000
40 000
35 000
30 000
30 000
30 000
1 000
2 000
5 000
4 000
50 000
8 000
3 000
50 000
3 500
10 000
6 000
2 000 000
429 010
30 000
87 150

4 098 600

Ze zasedání zastupitelstva obce

Co řešili zastupitelé v 2. polovině minulého roku? Veškerá usnesení jsou zveřejňována
jednak na úřední desce u Jednoty a také na elektronické úřední desce na webu.
Zde přinášíme jenom ty nejdůležitější:
• 	Schvaluje příspěvek ve výši 23.556,-- Kč čtvrtletně na úhradu úvěru DSO Mikroregionu
Podhůří Mařenky na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka.
• Rozhoduje uzavřít smlouvu o změně investorství na výstavbu kanalizace a ČOV mezi
Obcí Štěměchy na straně jedné a svazkem Vodovody a kanalizace, svazek obcí, Třebíč, na
straně druhé
• Schvaluje zápis do kroniky obce za rok 2011 bez výhrad
• Schvaluje
1. uzavření Kupní smlouvy ve výši kupní ceny takto:
pozemek parc.č. 1196/1 ve výši 20,-- Kč/m2
pozemek parc.č. 1196/12 ve výši 35,-- Kč/m2
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• Rozhoduje poskytnout ZŠ a MŠ v Předíně příspěvek ve výši 5.000,-- Kč na pořízení
vánočních dárků pro děti MŠ
• Schvaluje návrh rozpočtu na rok 2013
• Schvaluje
1. uzavření Kupní smlouvy s MS Štěměchy se sídlem Štěměchy 76, IČ 2663418 na odprodej pozemků p.č. 1219 o výměře 5 184 m2 a poz. p.č. 1386/1 o výměře 9 632 m2 s podmínkou zřízení předkupního práva ve prospěch Obce Štěměchy v případě zániku sdružení.
2. Ukončení členství v honební společnosti Předín s účinností k 31. 12. 2012
• 	Schvaluje vyrovnaný rozpočet pro rok 2013
• 	Schvaluje vyhl. č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
• Jmenuje inventarizační komisi ve složení: Mgr. Radka Řepová – předseda komise
členové: Ing. Václav Křivan
			
Milan Vídenský
			
Pavel Kovář

Legalizace a vidimace

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 456/2012 Sb. Ministerstva vnitra ČR o ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, na základě které může od
tohoto data i Obecní úřad ve Štěměchách provádět tyto činnosti. O oprávnění jsme požádali
příslušné ministerstvo, abychom Vám usnadnili vyřizování uvedených záležitostí. Oprávnění
k tomuto úkonu mají v naší obci starostka a místostarostka.

Kanalizace a čistírna odpadních vod

Jak již bylo řešeno v úvodu zpravodaje, letošní rok bude pro nás všechny rokem velmi
komplikovaným. A to nejen proto, že skloubit tři dotované stavby se třemi různými investory a se třemi různými zdroji financování se zdá být téměř nemožné, ale především také
proto, že se tyto stavby dotknou každého z Vás. Věřte, že já osobně s tím mám velký problém, protože není v mém zájmu Vám způsobovat jakékoliv komplikace a už vůbec ne zatěžovat Vaše rodinné rozpočty. Stavba kanalizace se ovšem bez těchto negativních dopadů
realizovat nedá. Je zapotřebí se ale dívat dopředu a uvědomit si, že napojit se na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod je pro Vás bezesporu ekonomicky výhodnější, než pořizovat
a provozovat vlastní domovní čistírnu nebo výhodnější než provozovat jímku na vyvážení,
dělat pravidelné rozbory sedimentu a likvidovat na nejbližší čistírně odpadních vod. A také
bude pro vás vypouštění odpadních vod naprosto bezstarostnou záležitostí. V současnosti
je skutečnost taková, že jsme všichni vystaveni riziku ne právě malých pokut za vypouštění
odpadních vod do místní vodoteče.
Abychom Vám alespoň trochu usnadnili činnosti související s řešením napojení vašich nemovitostí na nově budovanou kanalizaci, zajistíme a zafinancujeme zpracování projektové dokumentace vašich domovních přípojek a zajistíme pro vás povolení těchto přípojek na stavebním úřadu. Z tohoto důvodu budeme v průběhu měsíce února jednotlivé domácnosti kontaktovat a s každým jednotlivě řešit zcela konkrétně na místě samém napojení domovní přípojky.
Jak už bylo shora uvedeno, vzhledem ke koordinaci stavby kanalizace se stavbou průtahu
I/23, nelze zatím zveřejnit nějaký podrobný harmonogram postupu prací. Ideální představa je
taková, že bude nejdříve proveden kanalizační sběrač z Královského kopečka k požární zbroj5

nici tak, aby následně mohly být vedeny objízdné trasy od Třebíče přes Královský kopeček
a od Předína po humnech. Následně by pokračovaly práce na kanalizačním sběrači při úplné
uzavírce zbývající části silnice. Nyní běží otevřené výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace a souběžně běží výběrové řízení na stavbu silnice, lze předpokládat uzavření smluv
o dílo koncem měsíce dubna. Pokud se ovšem někdo z uchazečů neodvolá proti výběru zhotovitele, pak by se vše protáhlo na dobu velmi neurčitou. Další velkou neznámou je, kdy bude
mít Ředitelství silnic a dálnic odsouhlaseny finanční prostředky na stavbu silnice.
Jakmile budeme mít bližší a konkrétnější informace, svoláme veřejnou schůzi, kde Vás
budeme všechny o postupu prací informovat. Bude velmi dobré a účelné, když se této schůze v hojném počtu zúčastníte, abychom si mohli vše vzájemně vyjasnit a v co největší možné míře tak předejít různým problémům a komplikacím.
								
Marie Báňová
								

Volejbal

Další ročník turnaje Štěměšský kačer se uskutečnil tradičně uprostřed prázdnin. V sobotu
28. července se na naše kurty sjelo celkem
16 družstev. Kolektivy byly opět rozděleny do
výkonnostní části (4 družstva) a do skupiny
společenské (16 účastníků). Zdárně probíhající
zápolení ve skupinách bylo bohužel přerušeno
nepřízní počasí, takže finálová část turnaje už se
nemohla uskutečnit a pořadatelé byli nuceni vyhlásit výsledky na základě průběhu základních
skupin. Na základě těchto výsledků se vítězem
výkonnostní části stalo družstvo BB Group, vítězem ve společenské skupině byla vyhlášena Stálá sestava. Oproti minulým letům si vcelku
úspěšně vedli reprezentanti pořádající obce: Štěměchy obsadili ve své kategorii 9. místo.
Stanislav Augustin

Festival folklorních tanců a setkání harmonikářů

Na konci prázdnin se uskutečnily v kulturním domě dvě naprosto odlišné kulturní akce.
Tu první organizovala Místní akční skupina
Podhorácko a díky téměř nulové propagaci ze
strany pořadatele tančily zúčastněné taneční
soubory v prázdném kulturním domě. Byla to
velká škoda, protože jak dětský taneční soubor
z Polska, tak taneční soubor z Březníka předvedl, že nejen lidové tance umí, ale že je tančí
s velkým nadšením a zaujetím.
Naopak na setkání harmonikářů přijeli diváci z celého regionu a kulturák doslova praskal ve švech. Škoda, že nevyšlo počasí a nemohla se akce uskutečnit ve Tvrzi. Protože se
všem u nás líbilo, chtějí si vystoupení zopakovat již v březnu v kulturním domě a jedno vystoupení by chtěli zorganizovat v létě ve Tvrzi, tak se vyznavači tohoto žánru mají nač těšit.
Marie Báňová
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Strašení ve tvrzi

Akce pod tímto názvem si za krátkou dobu
svého trvání získala již velkou oblibu mezi malými i velkými nebojsy. Také letos se bojácně
i bojovně naladěné skupinky i statečnější jednotlivci postupně vydávali z příjemné pohody obřadní síně obecního úřadu na cestu plnou strašidel a s nimi spojenou spoustou nečekaných
překvapení. Z trasy se do nočního ticha ozývaly skřeky nejrůznějších nadpřirozených bytostí
i zoufalé výkřiky dobrovolných poutníků, následované vždy uvolněným a odzbrojujícím smíchem. Všichni přežili cestu až do pekla ve tvrzi celkem ve zdraví, vyzvedli si odměnu za
statečnost a dlouhou dobu měli co vyprávět.
Stanislav Augustin

Vánoční zpívání

Na vánoční notu jsme se v závěru loňského roku naladili již v neděli 16. prosince. Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu se v kulturním domě uskutečnil
bohatý program plný písní, hudby a říkadel o Vánocích. K dobré pohodě a příjemné náladě přispěli trubači z kapely Horanka, pěvecký soubor Pavoučci ze Základní školy v Předíně, štěměšské děti školou povinné
i místní hudebníci a zpěváci.
Stanislav Augustin

O pálku Forresta Gumpa

V pátek 28. prosince uskutečnil se v našem kulturním domě již počtvrté neformální turnaj
ve stolním tenisu. Letos probíhaly boje na třech ping-pongových stolech ve třech kategoriích:
Děti (8 účastníků), Ženy a dívky (6! účastnic) a Muži bez rozdílu váhy a věku (11 borců). Také
letos měl turnaj hladký a plynulý průběh, všechny zápasy začaly i skončily bez problémů,
sporné situace byly (jako obvykle) řešeny omluvnými úsměvy a o dobrou náladu (jako vždycky) nebyla nouze. Ačkoliv výsledky, pořadí ani ceny nejsou v tomto turnaji tím nejdůležitějším, uvádíme pro úplnost pořadí na prvních místech v jednotlivých kategoriích:
DĚTI:

1. Tereza Malíková
2. Jakub Vídenský
3. Natálka Pospíchalová

ŽENY:

1. Jitka Bohmová
2. Magda Pospíchalová
3. Karolína Petrů

MUŽI:

1. Lukáš Bobek
2. Libor Toufar
3. Milan Vídenský ml.

Nejstarší účastnice turnaje, paní Jitka Bohmová, osvědčila jak z výsledků vidno své dlouholeté zkušenosti, nejmladší účastnice, Míša Šilhavá, zkušenosti naopak sbírala, aby je zúro7

čila v letech příštích. Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli k tomu, že vedle diplomů mohly
být všem účastníkům předány i drobné ceny, a zejména sportovcům, kteří se shodli jednomyslně na jednom: ZA ROK ZASE!
Stanislav Augustin

Úspěchy mladých hasičů

Posledním závodem Okresní ligy mladých hasičů dne 30. září byla zakončena také sezóna našich mladých hasičů. Poprvé absolvovali celý seriál soutěže a mezi většinou daleko
zkušenějšími soupeři si vedli velmi dobře. V rámci okresní soutěže se uskutečnilo celkem
14 akcí, jichž se zúčastnilo 33 kolektivů starších žáků a 29 družstev nejmladších hasičů. Naši
zástupci si ve své první sezóně vedli velice dobře: starší obsadili ve vyrovnaném poli osmou
příčku, když získali 50 bodů, mladší skončili na 12. místě po zisku 34 bodů.
Jak je vidět z počtu zúčastněných družstev, jsou soutěže v požárním sportu mezi dětmi
velice populární. Zároveň jsou tou nejlepší cestou k omlazení jednotlivých sborů, což dvojnásobně platí pro SDH Štěměchy, neboť dřívější velice úspěšná generace hasičských sportovců pomalu zanechává aktivní činnosti. I z tohoto důvodu je nutno ocenit práci všech členů místního sboru, kteří mladé hasiče vedou, podporují a pomáhají jim.
Stanislav Augustin

Tříkrálová sbírka

Tři králové jsou bájní mudrci, kteří se do Betléma, kam jim ukazovala hvězda, přišli poklonit narozenému Ježíšovi. Pro katolickou veřejnost je svátek Tří králů vyvrcholením Vánoc a v tento den se v kostelích žehná voda, kadidlo a křída.
V naší obci obcházeli koledníci od domu k domu v neděli 6. ledna. S písní „My tři králové jdeme k vám“ přinesli radostnou zvěst vánočních svátků. Do zapečetěné pokladničky
vybrali celkem 6.484,- Kč. Částka byla odeslána na účet Oblastní charity Třebíč, která tuto
sbírku pořádá na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším sociálně potřebným skupinám lidí téměř ve všech obcích našeho okresu. Za jakoukoli částku, kterou jste přispěli, patří každému srdečné poděkování.
Ivana Kovářová

Setkání důchodců

Mezi každoroční akce patří tradiční setkání důchodců, které se tentokrát konalo v sobotu 1. prosince v Předíně. Byl zajištěn autobus, který svezl seniory ze Štěměch a z Hor. Společně s Předínskými pak zaplnili celý sál, slavnostně připravený a s bohatým občerstvením.
Setkání zahájili starostové, kteří svým projevem navedli tu správnou společenskou atmosféru. Kulturní vystoupení zajistil folklorní soubor Okřešánek. Jejich program zahrnoval
tance s lidovými písněmi doprovázenými harmonikou. Tanečníky na pódiu potom vystřídal pěvecký soubor ZŠ a MŠ Předín Pavoučci. Zazněly krásné melodie pěveckých vystoupení, doprovázených varhanami Pavly Vídenské. Nechyběla ani humorná scénka. Také vystoupení Pavoučků mělo velký úspěch.
K poslechu a tanci hrála hudební skupina Přátelé, která se postarala o výbornou zábavu
přítomných seniorů, oplývajících dosud nebývalým elánem a aktivitou.
Ivana Kovářová
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