15. ročník

březen 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. března 2009
&

Usnesením č. 15/2009 zastupitelé schválili rozpočet Obce Zahrádky na rok 2009
jako přebytkový.
Obec hospodaří dle schváleného rozpočtu. V tomto roce je v rozpočtu obce
uvažováno s příjmy 4 420 071 Kč, s výdaji 2 866 300 Kč a s financováním 1 553 771
Kč. Viz tabulka dále v textu.

&

Usnesením č. 16/2009 zastupitelé schválili rozpočtový výhled Obce Zahrádky na rok
2010 a 2011.
Viz tabulka dále v textu.

&

Usnesením č. 17/2009 zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky
za rok 2008.
Viz další text.

&

Usnesením č. 18/2009 zastupitelé přijali Výroční zprávu Turistické ubytovny
Zahrádky za rok 2008.
Viz další text.

&

Usnesením č. 19/2009 zastupitelé schválili vyhlášení nového kola výběrového řízení
pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2009 dle Obecně závazné
vyhlášky č. 12/2000, ve znění dodatku č. 1.
Viz další text.

&

Usnesením č. 20/2009 zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku Obce
Zahrádky č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 17/2006
o místních poplatcích.
Na doporučení Ministerstva vnitra ČR, oddělení dozoru a kontroly veřejné správy, je
nutno nahradit Dodatek č. 3 k Obecně závazné vyhlášce (dále jen OZV) č. 17/2006 o
místních poplatcích novou OZV (dodatkem byla stanovena cena poplatku za TKO
pro rok 2009).
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& Usnesením č. 21/2009 zastupitelé schválili Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí

dotace z Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích - Czech
POINT“ na modernizaci pracoviště Czech POINT.
V loňském roce jsme s použitím dotace zřídili pracoviště Czech POINT. Do konce
března lze žádat o dotaci na rozšíření tohoto pracoviště. V případě získání tohoto
příspěvku bychom zakoupili multifunkční tiskárnu.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Splatnost místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu v částce 450
Kč za poplatníka pro rok 2009 končí 31. března 2009. Nezapomeňte vyměnit
od 1. 4. 2009 starou známku za novou na rok 2009.
Dále upozorňujeme, že splatnost místního poplatku ze psů v částce 180 Kč za
prvního a 240 Kč za dalšího psa skončí 31. března 2009.

V měsíci únoru zhlédlo internetové stránky obce na adrese www.zahradky.cz
585 návštěvníků.
OBEC ZAHRÁDKY
vyhlašuje dle Obecně závazné vyhlášky č. 12/2000 o Fondu rozvoje bydlení Obce Zahrádky,
ve znění Dodatku č. 1
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU V ROCE 2009
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ZAHRÁDKY
Do výběrového řízení se mohou přihlásit fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci, vlastníci rodinných
a bytových domů a bytů postavených v katastrálních územích Obce Zahrádky. Úvěry se poskytují k
úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce prováděné v této
souvislosti.
horní hranice
kód
účel
úvěru
úrok
splatnost
připojení domu na obecní vodovod
1
nebo kanalizaci
20 000 Kč
5%
do 1. 12. 2010
2
oprava domovní fasády
100 000 Kč
5%
do 1. 12. 2010
3
4

rekonstrukce nebo vybudování nových
WC a koupelny
rekonstrukce nebo rozšíření obytných
prostor půdní vestavbou nebo
přístavbou

75 000 Kč

5%

do 1. 12. 2010

150 000 Kč

5%

do 1. 12. 2010

Do výběrového řízení je možné se přihlásit pouze na závazných formulářích, které jsou k dispozici na
www.zahradky.cz/ obecní úřad / Fond rozvoje bydlení a na obecním úřadě v úředních hodinách.
Žádosti je nutné podat tamtéž nejpozději do 30. dubna 2009, zastupitelstvo obce je posoudí do 30. 6.
2009 a smlouvy o poskytnutí úvěru budou uzavřeny s vybranými uchazeči nejpozději do 31. 7. 2009.

2
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

ROZPOČET OBCE ZAHRÁDKY NA ROK 2009
vychází ze schváleného rozpočtového výhledu

POLOŽKA
DAŇOVÉ PŘÍJMY: třída 1 - DANĚ
třída 1 - MÍSTNÍ A SPRÁVNÍ POPLATKY
NEDAŃOVÉ PŘÍJMY: třída 2 - FOND ROZVOJE BYDLENÍ
PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
PITNÁ VODA
ODPADNÍ VODA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
KNIHOVNA
VÝTVARNÁ DÍLNA
ZAHRÁDECKÝ ZPRAVODAJ
TURISTICKÁ UBYTOVNA
SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADŮ
SBĚR A SVOZ OST. ODPADŮ
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
FIN. OPERACE-ÚROKY,DIVIDENDY
PŘIJATÉ TRANSFERY: třída 4 - Neinv. přijaté transféry VPS
- Inv. Přijaté transféry ze SF
BĚŽNÉ VÝDAJE: třída 5 - LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
SILNICE
PITNÁ VODA
ODPADNÍ VODA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
NEINV. PŘÍSPĚVKY ZÁKL. ŠKOLA
KNIHOVNA
VÝTVARNÁ DÍLNA
ZAHRÁDECKÝ ZPRAVODAJ
KRONIKA
TURISTICKÁ UBYTOVNA
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SBĚR A SVOZ NEBEZPEČ. ODPADŮ
SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADŮ
SBĚR A SVOZ OST. ODPADŮ
VEŘEJNÁ ZELEŇ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZASTUPITELSTVO OBCE
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
FIN. OPERACE-ÚROKY,DIVIDENDY
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: třída 6 - SILNICE
- ODPADNÍ VODA
- KOM. SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ
C E L K E M PŘÍJMY A VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ: třída 8 - SPLÁTKY DLOUHODOB. ÚVĚRŮ
- SPLÁTKY KRÁTKODOB. ÚVĚRU
- ZMĚNA STAVU KRÁTK. PROSTŘEDKŮ
C E L K E M FINANCOVÁNÍ
SOUČET
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PŘÍJMY
1 915 000
166 000
0
37 400
20 000
122 000
90 000
1
1 000
280 000
5 000
520 000
6 000
14 000
30 500
15 100
30 000
1 168 070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420 071

VÝDAJE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
28 000
78 000
4 000
74 000
165 000
8 300
280 000
5 000
3 000
520 000
65 000
3 000
170 000
22 000
69 000
11 000
309 500
837 500
53 000
14 000
50 000
50 000
40 000
2 866 300

0

384 500
850 000
319 271
1 553 771

4 420 071

4 420 071

ROZPOČTOVÝ VÝHLED na rok 2010 a 2011
dle zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
rok
Příjmy
Výdaje

2010
3.150.000
2.800.000

2011
3.150.000
2.800.000

Výroční zpráva Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2008
V létě 2008 zahájila dílna desátý rok provozu. V tomto roce jsme z dotace z Jihočeského kraje
v rámci tematické skupiny „Kultura v roce 2008“ v projektu „Řemeslná a Výtvarná dílna“
pořídili novou keramickou pec, počítačový program ZONER na zpracování obrázků, nové
tavné pistole a částečně jsme hradili režijní náklady – mzdu provozní pracovnice. Další
dotace, kterou se nám podařilo získat, byla také z Jihočeského kraje v rámci tematické
skupiny „Produkty a služby v cestovním ruchu“. Z této dotace jsme částečně hradili
propagační materiál na rok 2008 a úplně na rok 2009 včetně poštovného. (Obálky, barevný
papír na osvědčení, cestovní výlohy). Další vybavení máme v úmyslu v následujících letech.
Za deset let provozu již některé vybavení zaznamenalo takový stupeň opotřebovanosti, že je
nutné pořídit nové.
Dílna má „svoji“ klientelu, velmi využívanou webovou interakční prezentaci a především své
„dobré jméno“, které nám v naší činnosti pomáhá. V roce 2008 jsme uspořádali 92 kurzů,
kterých se zúčastnilo 948 klientů. Celkový průměrný počet klientů na kurz je 9,6 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: v
zastoupení žen a mužů, představují ženy trvale velkou většinu našich klientů (až 95%); v
zastoupení dětí a dospělých, představují děti polovinu klientů roku 2008; dle bydliště klienta,
od roku 2002 roste trvale regionální význam výtvarné dílny tzn. podíl kraje Jihočeského a
Vysočiny (502 klientů) oproti ostatním krajům (526 klientů). V roce 2008 zásadně do počtu
klientů vstoupily základní školy se svými „školami v přírodě“. V dílně jsme 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;
předváděcí kurzy; kurzy na zakázku konané v období Festivalu řemesel a vyznání; kurzy, pro
které pouze pronajímáme prostory; kurzy pro děti z regionu dotované obcí; kurzy na zakázku
konané mimo dílnu. V jednodušším členění rozlišujeme kurzy programové, na zakázku aj.,
kurzy v pronájmu, pro děti a předváděcí. V roce 2008 jsme nabízeli 45 programových kurzů,
z nichž jsme 18 otevřeli. Ty představují třetinu ze všech v roce 2008 v dílně uskutečněných
kurzů. Pod vedením 14 lektorů se jich účastnilo 88 klientů, tj. 9,28% z klientů všech kurzů.
Průměrný počet 4,88 klientů na jeden kurz stále nepovažujeme za uspokojivý, za ideální
bychom považovali účast 8-9 klientů. Skutečností je, že faktický průměrný počet klientů
v kurzu v roce 2008 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
po víkendových kurzech vyrovnána mezi jarním a podzimním obdobím. V roce 2008 jsme
v rámci 45 programových kurzů nabídli 468 výukových hodin; zjišťujeme, že z hlediska
hodinových dotací kurzů je poptávka poměrně stabilizovaná a nekopíruje naši nabídku (vyšší
4
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

nabídka počtu hodin nevede k vyšší poptávce po nich). V roce 2008 jsme uspořádali 16 kurzů
na zakázku, což představuje 17% ze všech v tom roce v dílně uskutečněných kurzů. Tyto
kurzy jsme uspořádali na objednávku šesti zákazníků pro 98 klientů. Jedním z takových kurzů
v r. 2008 byl tradiční kurz pečení perníkového Betlému se zahrádeckými dětmi, který pořádá
strmilovský sbor Českobratrské církve evangelické. Zúčastnilo se ho 17 dětí, 4 maminky a 2
babičky. V jarním a podzimním běhu jsme uskutečnili 29 kurzů z nabídnutých šestnácti 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 82 dětí (248 klientů) ve věku ZŠ. Kurzy jsme nabídli rodičům jednotlivě. Děti
dostaly přenosné průkazky a tuto možnost několikrát využily. Nabídku kurzů dílny opět
výrazně začaly využívat mateřské školy. Již v minulých letech jsme nabízeli kurzy Mateřské
škole Zahrádky. V roce 2008 se opět připojila Mateřská škola Popelín a Mateřská škola
Strmilov. Pro ně jsme uskutečnili 15 kurzů, kterých se účastnilo 78 dětí (203 klientů). Jen
jeden z těchto kurzů vedla odborná lektorka a ostatní vedla provozní pracovnice výtvarné
dílny. V roce 2008 jsme opět pokračovali v novince z roku 2004 a uskutečnili několik
předváděcích kurzů. Na žádost věrných účastnic předváděcích kurzů jsme nově zařadili
Podzimní květinová aranžmá.
Výtvarná dílna se účastní řady aktivit, které se odehrávají buď v Zahrádkách (např. 6. ročník
Festivalu řemesel a vyznání 2008, provádění exkurzí aj.) nebo mimo ně. V září jsme
uskutečnili v rámci Festivalu řemesel a vyznání výstavu na téma Výšivky dobrých
hospodyněk první republiky a průběžné dílny s malováním skleněného šperku. Výstavy se
účastnilo 6 vystavovatelek (Marie Bartáková Zahrádky 3, Růžena Bednářová Počátky,
Jaroslava Doskočilová Zahrádky 21, Růžena Kohoutová Zahrádky 83, Blažena Koželouhová
Strmilov a Pavla Vazačová Praha). V důsledku změny termínu konání Festivalu z měsíce září
na měsíc červen byla celková účast návštěvníků velmi nízká. Za celou dobu Festivalu přišlo
36 osob. V roce 2008 se uskutečnily celkem 2 exkurze v dílně. V září nás navštívila skupina
estonských turistů a v říjnu skupina Aktivní stáří z Jindřichova Hradce. Z akcí mimo obec,
které všechny vedla pracovnice výtvarné dílny osobně, uvádíme: 2. ročník
Novorychnovských trhů, Václavské slavnosti Studená, Základní škola Batelov, Adventní
jarmark v hotelu Rustikál Horní Cerekev, Adventní jarmark Počátky, Adventní odpoledne
Dolní Cerekev.
Po pěti letech úspěšného dosažení mírného zisku skončila výtvarná dílna v roce 2008 mírnou
ztrátou v částce 12 730 Kč. Oproti tomu je nutno zdůraznit investice zmíněné v úvodu zprávy
a materiál na skladě k 31. 12. 2008 v hodnotě 107 353,32 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 2008
V roce 2008 turistická ubytovna poskytovala služby ubytování, stravování, půjčování
cyklistických kol a drobných předmětů, dopravu obecním mikrobusem. Umožňovala
parkování automobilů a úschovnu vlastních cyklistických kol, nabízela aktuální informace na
vstupní nástěnce. Všechny možnosti byly hosty vítány a využívány. Po celý rok se o provoz
zařízení starala provozní pracovnice, zajišťován byl správkyní ubytovny a kuchařkou.
Na jaře roku 2008 bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro muže. Do kuchyně jsme pořídili
nové talíře, nerezové příbory, varnou konvici a mixér. Pro potřeby ubytovny jsme zakoupili
nový vysavač a pro potřeby hostů novou varnou konvici. Od roku 2000 provozujeme při
ubytovně též půjčovnu cyklistických kol.
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V roce 2008 jsme ubytovali 507 hostů, tzn. vzestup o 5% oproti roku 2007. Poprvé je celkem
vyrovnaný podíl zájmu o lůžko s lůžkovinami s podílem o lůžko s vlastním spacákem, což se
promítlo výrazněji v ekonomickém výsledku zařízení. Struktura našich hostů se v roce 2008
opět změnila. Poměr dětí, mužů a žen je vyrovnaný, i když tentokrát největší procento
ubytovaných je ve prospěch mužů, pak následují děti a nejmenší podíl tvoří ženy. Ubytovna
byla v roce 2008 méně propojena s výtvarnou dílnou než v roce 2007.
V roce 2008 jsme opět zaznamenali mírný pokles poptávky po stravování v TU Zahrádky.
Poskytli jsme celkem 7 454 jídel (tj. pokles o 0,9% oproti roku 2007). Třetinu z nich odebrali
hosté ubytovny (mírný pokles oproti roku 2007). 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 12% 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 byly dodávány na základě smluvního
vztahu. Hosté volí většinou jedno jídlo denně, nejčastěji pouze večeři, příp. snídani. Oproti
minulým rokům opět ještě více klesl podíl snídaní a obědů, ale stoupl podíl večeří.
V půjčovně byla cyklistická kola hostům ubytovny a dalším zájemcům k dispozici od jara do
podzimu. Zajišťovali jsme pro ně servis. K vypůjčení jsme nabízeli, stejně jako
v předcházejících letech, deset cyklistických kol pro dospělé a jedno dětské kolo. Zájem o
půjčení kol v roce 2008 opět klesl, a to na 6 výpůjček za celý rok. 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 2008 historicky nejvyšším ziskem v částce
64 819,21 Kč. Takového výsledku nebylo dosaženo za celou dobu provozování ubytovny.
Zisk budeme v následujícím roce 2009 investovat do lepšího vybavení ubytovny.

Trocha poezie od naší spoluobčanky
Březnové slunce má krátké ruce,
na zem stěží dosáhne,
s paní zimou sázejí se,
kdo nám v březnu povládne.

Hlasujeme pro sluníčko,
zimy už tu bylo dost,
dlouhý pobyt se omrzí,
to ví každý slušný host.

Těšíme se na kytičky,
na to ptačí zpívání,
rozhodně je nám milejší,
nežli sněhu padání.

L. P. 2009

Staré lidové březnové pranostiky:
•
•
•
•
•

V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
Březen bez vody – duben bez trávy.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – v stodole to bude ráj.
V březnu prach – jistý hrách.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ZAHRÁDKY
č. 1/2009,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Obce Zahrádky č. 17/2006,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo Obce Zahrádky se na svém zasedání dne 5. 3. 2009 usneslo vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění (obecní zřízení), ve
znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), tuto Obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška Obce Zahrádky č. 17/2006, o místních poplatcích, se mění a
doplňuje takto:
1. čl. 6, odst. 4. zní :
(1) Sazba poplatku činí 450 Kč a tvoří ji:
a)
b)

částka 200 Kč za poplatníka a kalendářní rok
částka 250 Kč stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce roku 2008 na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu s rozúčtováním na jednoho poplatníka.
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 158 358 Kč a byly
rozúčtovány takto:
Výpočet rozúčtování:
Počet poplatníků s trvalým pobytem - 237
Počet staveb sloužících k individuální rekreaci - 34
Celkový počet poplatníků - 271
Náklady / počet poplatníků = náklady na jednoho poplatníka
158 358 Kč : 271 = 584 Kč
Náklady na jednoho poplatníka činily 584 Kč
Čl. 2
Zrušuje se dodatek č. 3 k Obecně závazné vyhlášce č. 17/2006, o místních poplatcích,
kterým je vyhlášena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2009.
Čl. 3
Tato Obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti
dnem 9. března 2009.
……………………..
Ing. Miroslav Urbánek
místostarosta

………………………..
Ing. Josef Kohout
starosta
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Výtvarná dílna Zahrádky
pořádá dne 7. 4. 2009 předváděcí kurz Kateřiny Kuřinové
(klasické velikonoční aranžmá)
a dne 8. 4. 2009 předváděcí kurz Lenky Matouškové
(velikonoční aranžmá klasické a z řezaných květin)
začátek vždy v 18.30 hod.

VELIKONOČNÍ

ARANŽMÁ

Návštěvníci uvidí poslední trendy velikonočních dekorací,
nabídku doplňkového zboží k prodeji
(stuhy, ozdoby, živé květiny atd.)
a mohou si vytvořit aranžmá dle vlastní fantazie za odborné pomoci.
Doporučujeme vzít s sebou zahradnické nůžky a vaječné
skořápky.
Vstupné 100,- Kč

Předběžná rezervace na telefonu 384 490 044 nebo 724 195 007.
8
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%

POTĚŠILO VÁS (A NÁS) …

Zájezd do LAA – na Valentýna 14. února 2009
Tak se nám to povedlo,
počasí se vyvedlo.
Slunce svítí, svět se směje,
v Zahrádkách se něco děje.

O půl osmé na návsi,
autobus se ohlásí.
V osm už jsme vyrazili,
účastníky posbírali.
Řidič, ten se jenom směje,
je rád, že se něco děje.
Cestou kávu uvaří,
žádnou srandu nezmaří.

Směr Palupín, Strmilov, Studená,
Němčice, Brandlín, Lhota,
nezastihla nás cestou žádná slota.
Je nás plný autobus,
před námi je cesty kus.
Počasí je kouzelné,
výhledy jsou nádherné.
Kolem Znojma rovina je,
vidíme do širého kraje.

V bazénech se voda hřeje,
každý tam hned pookřeje.
Voda sladká, slaná, teploučká,
masíruje naše tělíčka.

Lázní jsme si užili,
pak jsme trochu bloudili.
Nakonec jsme cestu našli,
nehodili jsme si mašli.

Srdečně jste byli zváni,
kdo měl zájem, ten byl s námi.
A tak kdož ví. Cožpak víme?
Třeba zase něco vymyslíme.

Tak se nám to povedlo,
celé se to vyvedlo …
A. K.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

¯å

Blahopřejeme k narozeninám

Závodská Marie, Horní Dvorce č.p. 6,
oslaví dne 22. března 81 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. BŘEZNA 2009 DO 12. DUBNA 2009
DATUM
pondělí 16. 3.
úterý
17. 3.
čtvrtek 19. 3.

HOD.
16 – 19
16 - 17
8.30

MÍSTO
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

9.00

výtvarná dílna

neděle 22. 3.
pondělí 23. 3.
úterý
24. 3.
čtvrtek 26. 3.

10 – 12
14.00
9.00
16 – 19
16 - 17
8.30

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

sobota 28. 3.
pondělí 30. 3.
úterý
31. 3.
čtvrtek
2. 4.

10 – 12
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní knihovna
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

sobota
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

4. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.

19.00
10 – 12
16 – 19
16 – 17
15.00
8.30

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

Jednání zastupitelstva
veřejný internet, knihy a časopisy

obec
Obec

Biblická hodina pro děti
Velikonoční kraslice1

ČCE

11. 4.

10 – 12

obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

sobota

sobota
1

21. 3.

AKCE
Biblická hodina pro děti

Zvířátka ze sena
Šperka a doplňky z kůže
Šperky a hodiny ze skla
veřejný internet, knihy a časopisy
Zvířátka ze sena1
Šperky a hodiny ze skla

POŘ.
ČCE
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec

úřední doba
Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec
úřední doba

Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 4. 2009 – 17. 5. 2009 je v pondělí 6. dubna 2009.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
RYBY 19. 2. – 20. 3. i

BERAN 21. 3. - 19. 4.

^

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 9. 3. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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