16. ročník

duben 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 1. dubna 2010


Usnesením č. 18/2010 zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky
za rok 2009.
Viz další text.



Usnesením č. 19/2010 zastupitelé přijali Výroční zprávu Turistické ubytovny
Zahrádky za rok 2009.
Viz další text.







Usnesením č. 20/2010 zastupitelé rozhodli zrušit výběrové řízení na akci „Oprava
MK v k.ú. Zahrádky“ a vyhlásit nové kolo výběrového řízení. Starosta současně
jmenoval novou komisi ve složení: Ing. Michaela Dubová, Petr Barták, Marek Rod,
Ing. Petr Doskočil, Ing. Miroslav Urbánek.
Z výběrového řízení, které bylo zadáno podle usnesení č. 13/2010 (informováno
v únorovém zpravodaji), nebyla doručena žádná cenová nabídka, a proto je nutno
dále hledat vhodného dodavatele.
Usnesením č. 21/2010 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z Grantového
programu Jčk na podporu jednotek SDH a spolufinancovat tento projekt z rozpočtu
Obce Zahrádky.
Krajský úřad vyhlásil Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského
kraje. Tímto rozhodnutím se obec zavázala spolufinancovat tuto akci v případě
kladného vyřízení žádosti.
Usnesením č. 22/2010 zastupitelé přijali záměr zřídit věcné břemeno na parcele č.
787/3 v k.ú. Zahrádky.
Požadavek na zřízení věcného břemena vznikl z důvodu budování elektrické přípojky. I při
takovémto úkonu obdobně jako například u prodeje pozemku je nutno nejprve přijmout
záměr a až poté je možno zřídit věcné břemeno.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Připomínáme zájemcům o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení, že
mohou podat žádost do 30. dubna 2010 v kanceláři OÚ.

Zálohové faktury na vodné a stočné pro rok 2010 budou rozneseny v druhé
polovině měsíce dubna. Cena vodného a stočného zůstává v nezměněné
výši.
Upozorňujeme občany, že budeme průběžně zajišťovat výměny
vodoměrů. Prosíme, aby byl umožněn přístup panu Vladimíru
Doskočilovi, který bude výměnu provádět. Dále žádáme majitele
nemovitostí, aby v zimním období zabezpečili vodoměry, aby
nedocházelo k jejich poškození. V případě poškození mrazem bude
požadována náhrada škody. Děkujeme.

Po osvědčených zkušenostech s přihlašováním zájemců o čtvrteční
dopravu obecním mikrobusem k lékaři do Strmilova žádáme obyvatele
Zahrádek a Horních Dvorců, aby i nadále nahlašovali svůj zájem o
dopravu dopředu vždy do středy v kanceláři obecního úřadu (osobně nebo
telefonicky). Děkujeme za pochopení.

V měsíci březnu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 2 278 návštěvníků.

stránky

obce

na

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám
Kolman Vlastislav, Zahrádky č.p. 12,
oslavil dne 9. dubna 81 let

Bartáková Jaroslava, Zahrádky č.p. 32,
oslavila dne 10. dubna 79 let
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adrese

Výroční zpráva Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2009
V létě 2009 zahájila dílna jedenáctý rok provozu. V tomto roce jsme především oslavili 10.
výročí zahájení provozu. Velkou investicí v roce 2009 bylo pořízení nového šicího stroje
značky PFAFF. Šicí stroj je určený pro šití patchworku, má spoustu ozdobných stehů.
Bohužel se nám nepodařilo uspět ani u jedné ze dvou podaných žádostí o dotaci
z Jihočeského kraje, a tak náklady vynaložené na vybavení dílny zůstaly v plné tíži dílny.
Dílna má „svoji“ klientelu, velmi využívanou webovou interakční prezentaci a především své
„dobré jméno“, které nám v naší činnosti pomáhá.
V roce 2009 jsme uspořádali 65 kurzů, kterých se zúčastnilo 748 klientů. Celkový průměrný
počet klientů na kurz je 11,5 klienta.
Potvrzuje se nám tedy předpoklad jisté míry stabilizace poptávky a nabídky. Z tržního
hlediska nabídky a poptávky je provoz výtvarné dílny standardizován (při připravenosti na
změnu, která je podmínkou přežití).
Strukturu klientů dílny sledujeme při použití tří kritérií: pokud jde o zastoupení žen a mužů,
představují ženy trvale velkou většinu našich klientů (až 95%), u programových kurzů je
zastoupení mužů v roce 2009 překvapivě 15% z účastníků; pokud jde o zastoupení dětí a
dospělých, představují děti téměř 74% klientů roku 2009; pokud jde o bydliště klienta, roste
od roku 2002 trvale regionální význam výtvarné dílny, tzn. podíl kraje Jihočeského a
Vysočiny (696 klientů tj. 93%) oproti ostatním krajům (52 klientů tj. 7%), přitom 2 klientky
byly ze Slovenské republiky a 1 klientka z Rakouska.
V roce 2009 jsme v dílně nadále uskutečňovali sedm typů kurzů tak, jak se vyvinuly a
stabilizovaly v předchozích letech: programové kurzy, které představují základ naší nabídky;
kurzy na zakázku konané v dílně; Kurzy na zakázku v období Festivalu řemesel a vyznání, od
roku 2009 Kulturní most a v roce 2009 oslava 10. výročí; kurzy, pro které pouze pronajímáme
prostory; kurzy pro děti z regionu dotované obcí; předváděcí kurzy; kurzy na zakázku konané
mimo dílnu. V jednodušším členění rozlišujeme kurzy programové, na zakázku aj., kurzy
v pronájmu, pro děti a předváděcí.
V roce 2009 jsme nabízeli 44 programových kurzů, z nichž jsme 14 otevřeli. Ty představují
třetinu ze všech uskutečněných kurzů v dílně v roce 2009. Pod vedením 14 lektorů se jich
účastnilo 66 klientů, tj. 9,28% z klientů všech kurzů. Průměrný počet 4,71 klientů na jeden
kurz považujeme za neuspokojivý, za ideální bychom považovali účast 8-9 klientů.
Skutečností je, že faktický průměrný počet klientů v kurzu v roce 2009 je výsledkem
důsledného zvažování rozhodnutí o otevření nabízeného kurzu.
Proměna poptávky po týdenních či víkendových kurzech je rok od roku výraznější a nelze na
ní stavět jinou strategii nabídky, než flexibilitu. Víme, že poptávka po týdenních kurzech je
větší v letních měsících. Oproti minulým třem předcházejícím rokům je poptávka o víkendové
kurzy vyrovnána mezi jarním a podzimním obdobím.
V roce 2009 jsme v rámci 44 programových kurzů nabídli 422 výukových hodin; zjišťujeme,
že z hlediska hodinových dotací kurzů je poptávka poměrně stabilizovaná a nekopíruje naši
nabídku (vyšší nabídka počtu hodin nevede k vyšší poptávce po nich).
V roce 2009 jsme uspořádali 5 kurzů na zakázku, což představuje 8% ze všech v tom roce
v dílně uskutečněných kurzů. Tyto kurzy jsme uspořádali na objednávku pro dva zákazníky,
pro 25 klientů.
Po 6 letech jsme se rozhodli ukončit naši spoluúčast na Festivalu řemesel a vyznání a nahradit
akcí Kulturní most. Ve dnech 24. – 25. 10. 2009 se dílna podílela na pestrém programu Dnů
otevřených ateliérů v rámci česko-rakouského projektu Kulturní most. Pořadateli byly
Jihočeský kraj, Bazilika o.p.s a Kulturvernetzung Dolní Rakousko. Záštitu nad akcí převzali:
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, radní Jihočeského kraje Ing. František Štangl a
senátor Karel Schwarzenberg. Upoutávka na Kulturní most proběhla v rozhlase a v televizi.
Na rakouské příhraniční straně probíhá stejná akce s názvem Tage der offenen Ateliers o
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víkend dříve a 8. ročníku se účastnilo přes 800 atelierů. Nultý ročník na naší straně se konal
v roce 2008 a to pouze na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. V roce 2009 se přidalo
Prachaticko, Strakonicko, Písecko, Táborsko a Jindřichohradecko. Celkem se 1. ročníku
zúčastnilo na české straně 148 výtvarníků a uměleckých řemeslníků. Ti zpřístupnili svá tvůrčí
zázemí a nabídli své práce, ale i sebe, k trochu jinému setkání s uměním. Pro zájemce byly
pořádány vzájemné cesty za uměním a byl jim k dispozici průvodce, který je profesionálním
teoretikem v oblasti výtvarného umění. Dílna nabídla návštěvníkům nakouknout na právě
probíhající kurz Restaurování nábytku, celkový prostor dílny a co případným zájemcům
nabízíme.
13. června 2009 se konala oslava 10. narozenin výtvarné dílny a turistické ubytovny. Úvodem
vystoupil pan starosta Ing. Josef Kohout a vyzval paní Elišku Novotnou, aby pohovořila o
vzniku těchto dvou zařízení. Marcela Daňhelová, provozní, vzpomněla všechny větší akce
konané v průběhu 10ti let, poděkovala paní správcové Janě Drápalové a paní kuchařce Martě
Šedivé za dosavadní obětavou spolupráci a vzpomněla významné osobnosti: pana Zbyňka
Honzala - tvůrce loga, paní Marii Svobodovou - obětavou lektorku tapisérií a paní Libuši
Vonkovou - skvělou organizátorku dětských kurzů. Osobnosti, které se významně zapsali do
dějin výtvarné dílny a ubytovny a oslavy se již zúčastnit nemohli. Divadlo pana Augustina
Kotila z Třeboně zahrálo krásné představení „Pták Ohnivák a liška Ryška“. Pak následovala
amatérská módní přehlídka, na kterou zapůjčily modely výtvarnice paní Karla Hátleová,
Kateřina Kočková a Vendula Šádová. Moderátorkou se stala sama výtvarnice Karla Hátleová.
Modely byly prodejné, a tak po přehlídce o ně následoval velký zájem. Návštěvníci oslavy se
ještě mohli podívat na průběh kurzu Obrázky technikou ENCAUSTICA, který vedla paní
lektorka Jana Školaudyová.
V roce 2009 se uskutečnily dva takové kurzy. V červenci jsme prostory výtvarné dílny
pronajali paní Tlamichové z Třemblat, která přijela s dětmi na letní pobytový tábor. Kurzu se
zúčastnilo 23 dětí a 3 dospělé osoby se o ně staraly. Tradiční pečení perníkového Betlému se
zahrádeckými dětmi pořádá strmilovský sbor Českobratrské církve evangelické. Dne 8. 12.
2009 se ho zúčastnilo 22 dětí, 5 maminek a 4 babičky.
V jarním a podzimním běhu jsme uskutečnili 21 kurzů pro děti z obce a okolí. Kurzy vedlo 13
lektorů, náklady na ně byly již tradičně z 50% dotovány obcí. Zájem o dětské kurzy stále
vzrůstá. Všechny kurzy se podařilo otevřít, ale dokonce jsme některé kurzy museli otevřít
vícekrát, abychom uspokojili poptávku. Kurzů se účastnilo 54 dětí (135 klientů) ve věku ZŠ;
3 děti byly ze Zahrádek, další děti byly z Bořetína (1), Heřmanče (1), Horních Dvorců (1),
Horní Cerekve (2), Janštýna (1), Jihlavy (2), Jindřichova Hradce (1), Kunžaku (9), Počátek
(3), Prahy (1), Strmilova (16), Studené (7), Světlé (2), Štítného (1), Tábora (1) a Žirovnice
(2). Kurzy jsme nabídli rodičům jednotlivě. Děti dostaly přenosné průkazky a tato možnost
byla několikrát využita.
Nabídku kurzů dílny opět využily mateřské školy. Kurzy jsme nabídli Mateřské škole
Zahrádky, Základní a Mateřské škole Popelín a Mateřské škole Strmilov. Pro ně jsme
uskutečnili 6 kurzů, kterých se účastnilo 106 dětí a 6 učitelek. Pro tak malé klienty jsou kurzy
připravovány s časovou dotací 1,5 hodiny. Tři z uvedených kurzů vedla odborná lektorka a
ostatní vedla provozní pracovnice výtvarné dílny.
V roce 2009 jsme opět uskutečnili 5 předváděcích kurzů.
Výtvarná dílna se účastní řady aktivit, které se odehrávají buď v Zahrádkách, nebo mimo ně.
Z akcí mimo obec, které všechny vedla pracovnice výtvarné dílny osobně, uvádíme: dne 4. 4.
2009 Velikonoční jarmark Sokolovna Počátky, 15 dětí si vyrábělo obrázek technikou
decoupage a několik lidí mělo zájem si koupit výtvarný materiál pro své domácí vytváření;
dne 16. 4. 2009 Základní škola Horní Cerekev – 8 dětí a 1 paní učitelka pletlo košíky; dne 16.
5. 2009 jsme se účastnili 3. ročníku Novorychnovských trhů, které společně pořádá Obec
Nový Rychnov a občanské sdružení Bezjaderná Vysočina; děti si mohly zkusit malování na
hedvábí a na sklo a této možnosti využilo 11 dětí;
dne 27. 9. 2009 Václavské slavnosti
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v Počátkách, 15 osob aktivně navštívilo náš stánek; ve dnech 27. – 28. 9. 2009 jsme přijali
pozvání na Václavské slavnosti, které pořádala Obec Studená, 6 dětí si přišlo vyzkoušet
pletení košíčků z pediku a dospělým návštěvníkům trhu jsme nabídli prodej – 20 osob; dne
22. 11. 2009 jsme přijali pozvání Města Třešť na Předvánoční světélkování – malování na
hedvábí, obrázky a magnetky technikou decoupage – 27 dětí; dne 28. 11. 2009 jsme již
tradičně přijali pozvání hotelu Rustikál z Horní Cerekve na zpestření programu Adventního
jarmarku – malováním na hedvábí, malováním na sklo a výrobou obrázků a magnetek
technikou decoupage; aktivně se ho účastnilo 37 dětí; dne 12. 12. 2009 v dopoledních
hodinách jsme přijali pozvání na Adventní jarmark do Sokolovny Počátky, kde jsme dětem
nabídli malování na hedvábí; tuto možnost využilo 21 dětí; dne 12. 12. 2009 jsme ještě přijali
pozvání na Adventní odpoledne do Dolní Cerekve; opět se malovalo hedvábí a přišlo 6 dětí;
ve dnech 19. – 20. 12. 2009 DSH Batelov – 48 dětí si malovalo na hedvábí, vyrábělo si
obrázek a magnetky technikou decoupage.
Po pěti letech úspěšného dosažení mírného zisku skončila výtvarná dílna v roce 2009 ztrátou
v částce 77 026,33 Kč. Oproti tomu je nutno zdůraznit investice zmíněné v úvodu zprávy a
materiál na skladě máme k 31. 12. 2009 v hodnotě 99 710,74 Kč. Nadále se snažíme
nakupovat průběžně potřebný materiál pro práci v jednotlivých kurzech a stále je vysokou
úsporou lektorské vedení řady kurzů na zakázku a kurzů pro děti přímo pracovnicí výtvarné
dílny v pozici lektorky.

Výroční zpráva Turistické ubytovny Zahrádky za rok 2009
V roce 2009 turistická ubytovna poskytovala služby ubytování, stravování, půjčování
cyklistických kol a drobných předmětů a dopravu obecním mikrobusem. Umožňovala
parkování automobilů a úschovnu vlastních cyklistických kol, nabízela aktuální informace na
vstupní nástěnce. Všechny možnosti byly hosty vítány a využívány.
V roce 2009 jsme pořídili do celé ubytovny nové záclony. Pro potřeby kuchyně a pro potřeby
evidence jsme od únoru 2009 rozjeli zpracování dat v kuchyni na počítači pomocí malého
prográmku, který byl vyroben na zakázku jen pro naše účely. Dalším nákladem byly nové
knihy receptur.
V roce 2009 jsme ubytovali 404 hostů, tzn. pokles zájmu téměř o 20% oproti roku 2008.
Rozložení ubytovaných hostů v jednotlivých měsících roku je každoročně nepravidelné a
svědčí o velké snaze provozovatele o celoroční provoz při zvládnutelnosti letní turistické
sezóny.
Struktura našich hostů se v roce 2009 nezměnila. Poměr dětí, mužů a žen je vyrovnaný,
největší podíl patří ženám, pak následují děti a na posledním místě jsou muži.
Ubytovna byla v roce 2009 ještě méně propojena s výtvarnou dílnou než v roce 2008.
V roce 2009 jsme opět zaznamenali mírný pokles poptávky po stravování v TU Zahrádky.
Poskytli jsme celkem 6 418 jídel (tj. pokles o 13,9% oproti roku 2008). Třetinu z nich
odebrali hosté ubytovny. Neubytovaným jsme poskytovali pouze obědy. Od roku 2007
nabízíme obědy další skupině stravovaných – obyvatelé Zahrádek mladší věku 70 let
(maminky na mateřské, obyvatelé v důchodovém věku mladší 70ti let, místní podnikatelé).
Zdá se, že tato služba byla přijata příznivě a je využívána. Tito strávníci tvoří 10,5% ze všech
strávníků.
Většinu podaných jídel představovaly obědy. Jistý pokles poptávky hostů ubytovaných v TU
po obědech byl více než kompenzován poptávkou neubytovaných. Obědy pro Mateřskou
školu Zahrádky a organizace byly dodávány na základě smluvního vztahu.
Následující tabulka ukazuje pokles poptávky hostů ubytovny po nabízené stravě. Hosté volí
většinou jedno jídlo denně, nejčastěji pouze snídani, příp. večeři. Oproti minulým rokům opět
ještě více klesl podíl obědů se snídaní či večeří, ale lehce stoupl podíl snídaní.
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Pro letitý velmi nízký zájem o tuto službu jsme se rozhodli půjčovnu cyklistických kol zrušit.
Výpůjčky nepokryly náklady na pojištění a na opravy, které byly časté vzhledem ke stáří kol.
Dopravu obecním mikrobusem ke konkrétním vlakovým spojům nabízíme jako kompenzaci
za téměř neexistující veřejnou dopravu do obce. Je využívána většinou školami pro dopravu
zavazadel.
Hospodaření turistické ubytovny skončilo v roce 2009 ztrátou v částce 141 309,45 Kč.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 16. 3. 2010 jsme jeli do Jindřichova Hradce na divadelní
představení „Bez práce nejsou koláče“. Děti se zábavnou formou
seznámily s některými druhy řemesel.

V pondělí 22. 3. 2010 jsme se loučili
se zimou. Děti vyrobily MORANU,
kterou potom vynesly ze vsi ven.
Zároveň jsme přivítali jaro písněmi a
básněmi.
Ve středu 24. 3. 2010 jsme navštívili
výtvarnou dílnu, kde si děti s paní
Daňhelovou vyráběly jarní věneček.

V neděli 28. 3. 2010 naše nejstarší děti
účinkovaly na Vítání občánků s programem
písní, básní a hrou na flétnu.

Přijímání dětí do Mateřské školy Zahrádky
V týdnu od 12. 4. – 16. 4. 2010 bude probíhat
zápis dětí do MŠ Zahrádky pro školní rok
2010/2011. Žádám rodiče, aby přihlásili i děti,
které nastoupí do MŠ v průběhu školního roku.

Ve středu 5. 5. 2010 se bude konat besídka k Svátku matek v MŠ od 15,30 hod. Všichni jste
srdečně zváni.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
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 VÝTVARNÁ DÍLNA

V měsíci březnu a začátkem dubna se konalo v dílně sedm kurzů.
V půlce března jsem
dílnu
pronajala
Českobratrské církvi
Strmilov.
Nápadem
nového pana faráře
Drahomíra Frübauera
bylo
uspořádání
velikonočního vaření. Je to obdoba pečení
perníkového Betlému, které je hojně navštěvováno.
Děti za pomoci maminek vařily Sekanou ze zelí a
sladké jidáše. Oba pokrmy byly moc chutné a
dětem opravdu přišly vhod. Nesnědené jidáše si pak ještě odnesly domů. Vařit přišlo devět
dětí a tři maminky.
Pro děti ve věku základní školy jsem uspořádala
kurz Zvířátka ze sena, který vedla paní lektorka
Eva Pechková. Práce se senem se dětem moc líbí
a výrobky jsou úžasné.

Kurzy Jarních věnečků jsem uspořádala pro
menší děti. Prvním zájemcem byly děti
z místní Mateřské školy Zahrádky.
Hned druhý den jsem zajela do Popelína, kde na kurz přišly děti ze Základní a z Mateřské
školy. Paní učitelky pro ně připravily krásné
odpoledne plné tvoření. Současně se konalo
malování vajíček, pletení pomlázky, krášlení
květináčů pomocí ubrousků a se mnou jsme
vytvářeli krásné jarní věnečky. S dětmi měli
možnost přijít maminky, tatínkové či
babičky, jak kdo měl čas a chuť tvořit.
O týden později jsem zajela do Mateřské
školy ve Strmilově. I tam se kurz konal
odpoledne za spoluúčasti maminek i tatínků.
Jarní věnečky jsou opravdu nádherné, jejich
tvorba je velice jednoduchá a výsledek je
velice efektní.
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Začátkem dubna se konaly již avizované dva předváděcí kurzy Velikonočního aranžmá. První

kurz, konaný ve čtvrtek,
vedla
paní
lektorka
Lenka
Lapková
z Jindřichova Hradce a
druhý,
konaný
v pátek, vedla paní
lektorka
Renata
Hálová ze Žirovnice.
Po několika letech
organizování
předváděcích
kurzů
jsem omluvila velice
oblíbenou
paní
lektorku
Kateřinu
Kuřinovou,
kterou
teď
zaměstnávají mateřské povinnosti. Přeji jí hodně

radosti z narozeného syna Františka.
Za pozvání také poděkovala a
omluvila se paní lektorka Lenka
Matoušková, a proto jsem sáhla po
lektorce z minulých let a po nové
tváři.

K mému překvapení se tentokrát všechny účastnice aktivně zapojily do aranžování a v dílně
vznikla krásná aranžmá, která jistě zdobila jejich velikonočně prostřený stůl.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

V neděli 28. března se konalo Vítání občánků
v sále Obecního domu. Velice pěkný program
si připravily děti Terezka Brabcová, Karolínka
Svobodová, Adámek Barták a Terezka
Dvořáková z mateřské školy a hezky zahrála
Petra Heřmánková na elektronické klávesy.
Děkujeme paní ředitelce Janě Harudové a
dětem.

Vítajícími byly tradičně:
Obec Zahrádky
MS Luka Zahrádky, o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Zahrádky
ZO ČSŽ
Zahrádecký spolek, o.s.

Přivítali jsme mezi nás:
Kristýnu Dubovou, nar. 19. 5. 2009, rodičů Michaely a Radka
Patrika Adamce, nar. 29. 5. 2009, rodičů Jany a Vladislava
Veroniku Kubíčkovou, nar. 31. 7. 2009, rodičů Marie a Miroslava
Eduarda Duška, nar. 19. 11. 2009, rodičů Markéty a Michala

Vřelé poděkování patří také
sponzorům:

Waldviertler
Sparkasse von
1842

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
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KALENDÁŘ OBCE OD 12. DUBNA 2010 DO 16. KVĚTNA 2010
DATUM
pondělí 12. 4.
úterý
čtvrtek

13. 4.
15. 4.

sobota

17. 4.

HOD.
16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus
výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

POŘ.
obec
ČCE
obec

úterý
čtvrtek

20. 4.
22. 4.

9.00
14.00
9.00
16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

sobota

24. 4.

9.00

výtvarná dílna

neděle

25. 4.

14.00
9.00

výtvarná dílna

pondělí

26. 4.

16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
obec

16 – 19
16 – 19
16 – 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
Obec

20.00
16 – 19
16 – 19
16 – 17
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
obec

neděle 18. 4.
pondělí 19. 4.

úterý
čtvrtek

27. 4.
29. 4.

pondělí

3. 5.

úterý
čtvrtek

4. 5.
6. 5.

pondělí
úterý
čtvrtek
1

10. 5.
11. 5.
13. 5.

POZN.
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

Patchwork
Patchwork1
Patchwork
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
mikrobus Strmilov
popelnice

Šperk a hodiny ze skla
Šperk ze dřeva
Malovaný skleněný šperk1
Šperk a hodiny ze skla
Šperk ze dřeva
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 17. 5. 2010 – 13. 6. 2010 je v pondělí 10. května 2010.
SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BERAN 21. 3. - 19. 4. 

BÝK 20. 4. – 20. 5. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Miroslav Urbánek. Autor záhlaví
Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů a prodej
zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč. Redakční
uzávěrka dne 6. 4. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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