ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Žabovřesky
léto 2015
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další vydání Zpravodaje, tentokráte v letním kabátku. Ráda bych
tímto tak trochu zrekapitulovala a ohlédla se za obdobím posledních tří měsíců, informovala
Vás o tom, co se v naší obci událo, co se chystá, co se povedlo, co nikoliv apod. Velmi mě
potěšila reakce ze strany spoluobčanů na vydání minulého čísla a chtěla bych Vám touto
cestou dát na vědomí, že samozřejmě to, že zpravodaj vychází, není pouze má zásluha, je to
zásluha zejména naší „redaktorky“ Ivany Brožové ml., a následně všech těch, kteří svými
články a příspěvky zpravodaj obohacují a dávají jim ducha. Od tohoto čísla již nebudou autoři
článků v anonymitě . Děkuji tímto ještě jednou všem, kteří se na každém vydání podílejí a
všem Vám přeji krásné léto, příjemné prožití dovolených a druhé poloviny prázdnin.
Lucie Eliášová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva obce


ZO projednalo bez výhrad a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2014 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání obce Žabovřesky za rok 2014. ZO vyjadřuje bez
výhrad souhlas s celoročním hospodařením obce.



ZO projednalo a bez výhrad schválilo Účetní závěrku obce za rok 2014 se ziskem
1 434 310,79,- Kč a taktéž Účetní závěrku PO MŠ Žabovřesky za rok 2014 se ziskem
55 903,72,- Kč.



Společnost EKO-KOM a. s. – zaslala Zprávu o vyhodnocení množství předaného
odpadu k využití, Osvědčení o úspoře emisí, přehled obdržených finančních
prostředků za rok 2014 – 65 409,50,- Kč.



TJ Sokol Žabovřesky – žádost o finanční příspěvek ve výši 150 000,- Kč - na základě
Usnesení č. 6/5/2015 ze dne 12.5.2015. ZO souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí
dotace (účelem dotace je poskytnutí peněžních prostředků na realizaci projektu
„Rekonstrukce kabin, šaten a zázemí sportovního klubu).



SDH Žabovřesky – žádost o příspěvek ve výši 20 000,- Kč na činnost organizace
pro rok 2015. ZO rozhodlo a schválilo přidělení příspěvku formou daru, s místní
organizací je i pro letošní rok nastavená vzájemná spolupráce (brigády členů apod.).
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KÚ JčK– oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě (odbor dopravy a
silničního hospodářství) – žádost o darování nově vzniklé parcely č. 1408/10 o výměře
35 m2 (z pozice investora stavby most ev. č. 14539-1). ZO revokuje Usnesení
č. 9/4/2015 ze dne 14.4.2015 a vydává nové Usnesení v tomto znění: Záměr obce
pro darování pozemku byl zveřejněn po dobu 15 dnů (od 14.5.2015 do 1.6.2015).
ZO projednalo a schválilo darovat nově vzniklou parcelu č. 1408/10 o výměře 35 m2
(na základě GP č. 409 - 20/2015) Krajskému úřadu JčK.



KÚ JčK, Odbor evropských záležitostí – starostka informovala ZO o podpisu smlouvy
schváleného grantového programu „Podpory tvorby územně plánovací dokumentace
obcí Jihočeského kraje“ ve výši 60 500,- Kč.
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Události minulých dní
Dílnička
U příležitosti svátku Dne matek zorganizoval MS ČČK dílničku pro šikovné ručičky,
kde měly všechny děti možnost vyrobit maminkám malý dáreček. Dílničky se zúčastnilo
15 dětí, které si odnesly svůj výrobek – wrap náramek z korálků a pevně věříme, že všechny
maminky vytvořený dáreček potěšil.

Zleva: David Kališ, Jiří Interholc, Adam Kališ, Kateřina Hálová, Kristýna Titzová

Odpoledne ke dni matek
Obecní úřad ve spolupráci s MŠ a Hudební školičkou IVA uspořádal dne 17. května
v prostorách KD velmi příjemné odpoledne pro všechny maminky a babičky. Ženy byly
obdarovány kytičkou a malým dárkem, které vyrobily dětičky z MŠ.

Přednáška Mamma HELP
MS ČČK pořádal v zasedací místnosti obecního úřadu dne 18. května přednášku na téma
rakovina prsu pod vedením paní Olgy Růžičkové z pražského Centra Mamma HELP.
Velmi zajímavé přednášky se zúčastnilo bezmála 20 žen z obce. Pro ty, které se nemohly
zúčastnit, přidáváme internetový odkaz http://www.mammahelp.cz, na kterém naleznou
veškeré zodpovězené dotazy k danému tématu.
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Dětský den
Dne 5. června pořádaly matky při SPRDŠ Dětský den, tentokrát ve stylu indiánské stezky.
Trasa vedla v okruhu kolem bažantnice a dále podél Dehtářského potoka. Bylo na ní
sedm stanovišť s jednoduchými úkoly, jako například hledání a navlékání obřích korálků,
chytání zvířátek pomocí prutu, střelba oštěpem do balíku slámy, poslechové pexeso a další.
Děti si tak vyzkoušely zajímavé disciplíny, ať už sportovního, vědomostního nebo jen
hravého charakteru. Na fotbalovém hřišti nadšeně využily skákacího hradu a závěrem celého
dne bylo opékání buřtů. Protože nám přálo slunečné počasí a všichni pořadatelé se na tento
den vystrojili do indiánských kostýmů, vládla příjemná atmosféra a celková spokojenost.
Aneta Houdková
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Jubileum oslavili a oslaví
Červenec
Jan Prener
Marie Titzová
Srpen
Ivana Interholcová
Září
František Kubík

Nejstarší občanka
80 let
65 let
65 let

V květnu oslavila své 95. narozeniny
nejstarší občanka Žabovřesk
paní Klotilda Drábová.

84 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,
štěstí, pohody a hlavně optimismu.

Uzavření sňatku
Dlouholetou známost se rozhodly proměnit v manželský svazek tři páry občanů ze Žabovřesk.
dne 13. června 2015 Vlastimil Vácha&Michaela Burdová
dne 27. června 2015 Lukáš Houdek&Aneta Mertlíková
dne 11. července 2015 Jiří Hüttner&Lucie Švecová
„Milovat znamená dát přednost někomu před sebou samým.“
Novomanželům gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. lze uskutečnit prohlášení o uzavření manželství před starostou,
nebo místostarostou obce městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním
úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu. Musí tak být
ovšem učiněno za přítomnosti zaměstnance místně příslušného matričního úřadu.

Paní starostka se poprvé zhostila role oddávající při sňatku novomanželů Houdkových.
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Zemědělská společnost Dubné a. s.
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás jste akcionáři Zemědělské společnosti Dubné a.s. a pravidelně se zúčastňujete
valných hromad, kde dostáváte podrobné informace o dění v našem zemědělském podniku.
Ostatní, kterým se informace o dění v naší firmě dostanou zprostředkovaně či z doslechu, si
mohou pro zajímavost přečíst následující:
Naše akciová společnost vznikla přeměnou s právním nástupnictvím ze Zemědělského
obchodního družstva Dubné od 1.1.2001. Hospodaříme na necelých 3 000 ha zemědělské
půdy (2 959 ha, z toho je 2 463 ha orná půda). V přímém vlastnictví má naše společnost
403 ha. S vlastníky pozemků máme uzavřeny nájemní a pachtovní smlouvy. Vlastníkům
pozemků hradíme nájemné 2 000,--Kč/ha a dále za vlastníky pozemků hradíme daň
z nemovitostí.
V rostlinné výrobě pěstujeme: obiloviny – 1 400 ha, řepku – 300 ha, kukuřici – 650 ha, a
pícniny na orné půdě pro skot, tj. jetel a jetelotrávy. Jak mnozí z Vás jistě pamatují,
v minulosti jsme pěstovali také mák, kmín a brambory, ale vzhledem k nízkým výkupním
cenám a velkým problémům s odbytem, jsme od těchto komodit ustoupili.
Naši živočišnou výrobu tvoří chov skotu a chov prasat. Skotu chováme celkem 2 250 ks,
z toho je 860 ks dojnic na třech farmách: Branišov – 115 ks, Křenovice – 340 ks, Žabovřesky
– 405 ks. V loňském roce jsme dosáhli plemenářské užitkovosti 8 496 kg mléka/dojnici/rok.
Jako zajímavost uvádím, že v ČR se chovalo před 15 lety 1 236 000 ks dojných krav a
k 31.3.2015 pouze 384 000 ks.
Na farmě v Radošovicích vykrmujeme jatečné býky. Kapacita stáje je 360 ks a býky
prodáváme do jatek v Rakousku a do Českých Budějovic. Jako jedni z mála chováme ještě
prasata; v rekonstruovaném kravíně v Radošovicích je ustájeno 190 ks prasnic a 1 000 ks selat
v předvýkrmu do váhy 25 kg, které prodáváme na další výkrm firmě Mavela. Chov prasat
vlivem nízkých cen z republiky pomalu jistě mizí a dnes se v ČR chová pouze zlomek stavů
z 90. let.
Vážení spoluobčané, jak mnozí z Vás jistě zaregistrovali, naše země prošla za posledních
20 let velkými změnami, které se nevyhnuly ani zemědělství. Na jedné straně
vědeckotechnický pokrok ve všech odvětvích a na druhé straně postupné vytlačování českého
zemědělství z evropského trhu, které je nahrazováno masivními dovozy potravin z celého
světa.
Na závěr krátkého představení našeho podniku připomínám, že zaměstnáváme
100 pracovníků z přilehlých vesnic s veškerým sociálním zázemím, což není zrovna málo.
Vám všem děkuji za sousedskou trpělivost a toleranci při vypjatých sklizňových pracích,
zejména při žních a při sklizni kukuřice. V rámci možností jsme připraveni udržovat cesty a
prostory v pořádku a případné nedostatky Vaší krásné obci náležitě kompenzovat.
Přeji všem pevné zdraví a krásné léto.
Jiří Návara
předseda představenstva
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Spolek seniorek
Vážení spoluobčané,
ačkoliv léta přibývají každé z nás, stále se umíme radovat a jedním z největších potěšení
pro nás je zájem vyvíjet společné aktivity – společně se scházet, organizovat výlety, zapojovat
se do činností pro obec apod. V květnu jsme zahájily už osmý rok pravidelného setkávání
seniorek, které se koná každý poslední čtvrtek v měsíci nad hasičskou zbrojnicí nebo v místní
restauraci. V průběhu každého roku se naše společenství rozrůstá o nové penzistky a lze říci,
že není nic mimořádného, sejde-li se nás na našem odpoledni třicet.
Společná posezení nejsou jen o tom popovídat si, ale i připojit vřelé přání pevným stiskem
ruky a předat kytičku těm, které v daném měsíci oslaví své narozeniny. Tyto oslavenkyně
vždy přichystají milé posezení s velmi dobrým pohoštěním, které je lidově řečeno „třešničkou
na dortu“, který ke kávičce snad nikdy nechybí.
Ve společenství seniorek nám jde i o něco, co přináší i jiné zážitky, např. cestování.
V začátcích jsme se jezdily podívat po okolí častěji především díky tomu, že jsme byly mladší
řidičky. První výlet jsme měly v roce 2007 k památníku Kubaty ve Zbudově, navštívily jsme
jeho rodný statek a následně jsme tento den zakončily pohoštěním v Nové hospodě.
Další zajímavé výlety byly např. do muzea v Netolicích, navštívily jsme opidum z doby Keltů
v Třísově, za kulturou jsme vyrazily do českobudějovického divadla nebo multikina, stihly
jsme návštěvu Jihočeského muzea ještě před rekonstrukcí a letos v březnu jsme se zúčastnily
netradiční velikonoční výstavy v již zrekonstruovaných prostorech. A abychom udělaly také
něco pro své zdraví, čas od času absolvujeme sezení v solné jeskyni. Odměnou za úklid obce
po svozu kukuřice z pole nám byly již 3× vepřové hody (Zemědělská společnost věnovala
sele jako kompenzaci za námi odvedenou práci).
Jménem našeho spolku musím zmínit, že uznáním pro nás vždy byla a je návštěva z vedení
zemědělského družstva, starosty dřívějšího i starostky současné. Dávají nám tím na vědomí,
že mezi společenství v obci pořád patříme. Těší nás, že můžeme prostřednictvím zpravodaje
uvést tento malý výtah našeho snažení a ukázat tak, že jsme i tímto způsobem aktivní. Rády
bychom přidaly malý slib, že budeme-li moci, rády pro obec budeme dále nápomocny.

Jaroslava Boubalová
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JSDHO Žabovřesky
Dne 5. července proběhla jako každoročně „Soutěž o pohár starosty obce“.
Přes opravdu „pekelné počasí“ se soutěže zúčastnilo celkem 26 družstev,
bohužel bez zastoupení místního družstva mužů, žen i dětí. Na stupeň
vítězů se v kategorii Muži postavilo družstvo ze Střížova a v kategorii Ženy
družstvo ze sousedního Břehova. V termínu se stihl z celostátního
V. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska konaného v Pardubicích
společně za účasti delegátů vlády České republiky vrátit i náš delegát za Jihočeský kraj
pan Václav Hála, kterému bychom rádi věnovali „malé okénko“, a tímto mu poděkovali
za jeho celoživotní přínos pro místní organizaci SDH.
Pan Václav Hála je členem Sboru dobrovolných hasičů
Žabovřesky v okrese České Budějovice od roku 1966.
V roce 1970 se oženil s Marií Vávrovou, vychovali spolu tři
děti a mají sedm vnoučat, z nichž většina je také zapojena
do činnosti v SDH. Nejmladší dcera Alena jde ve šlépějích
svého otce. Desetkrát se zúčastnila jako členka soutěžního
družstva žen MR ČR v požárním sportu. V roce 1999 se
umístila na krásném 3. místě v Běhu na 100 m
s překážkami. Od roku 2002 zastávala funkci vedoucí
mládeže, nyní se věnuje dětem vlastním.
Pan Václav Hála se od samého počátku svého členství
Václav Hála
aktivně zapojil do veškeré činnosti Sboru, měl vzor i ve své
nar. 20. srpna 1948
mamince, která je i v 91 letech stále členkou SDH.
V roce 1978 byl pan Václav zvolen hospodářem a tuto funkci zastává doposud. V roce 1986
při zájezdu utrpěl při nehodě autobusu těžký úraz a je v invalidním důchodu. Ani těžké
zranění ho neodradilo od práce v hasičském hnutí. V místním Sboru zajišťuje všechny
kulturní akce – divadla pro děti, zájezdy, diskotéky, plesy, posvícenské zábavy a všechny
soutěže a výroční členské schůze. Organizuje i školení Hasič II. a III. stupně. Několik let byl
vedoucím družstva žen. V roce 1990 byl pan Václav Hála zvolen do výkonného výboru
okresního sdružení v Českých Budějovicích a jeho aktivním členem je do současné doby.
Složil zkoušky na rozhodčího Ps, později i pro mládež a v roce 2011 zvládl i zkoušku
na Rozhodčího instruktora.
V roce 2013 získal nejvyšší hasičské vyznamenání Zasloužilý hasič.
Pravidelně se zúčastňuje všech soutěží v rámci obvodu, okresu i kraje. Pravidelně v období
konání výročních valných hromad v SDH navštívil každoročně minimálně 10 schůzí jako
delegát okresního sdružení.
Václav Hála je svým aktivním přístupem a zápalem, se kterým svědomitě plní své povinnosti,
vzorem a příkladem všem ostatním členům Sboru dobrovolných hasičů. Svou práci
pro hasičské organizace může vykonávat také díky pochopení a podpoře manželky, jíž
právem patří veliké poděkování.
Vladislav Hála, Lucie Eliášová

9

MS ČČK Žabovřesky

Vážení spoluobčané,
pokud máte doma pro Vás již „nefunkční“ brýle jak dioptrické, tak sluneční
a prošlé lékárničky do auta, prosím darujte je touto cestou
na pomoc potřebným do Afriky.
Sběrnou akci pro Vás připravil MS ČČK a potrvá do konce měsíce července.
Brýle a auto-lékárničky můžete odevzdávat do krabice v prodejně se
smíšeným zbožím u paní Drahomíry Ježkové a taktéž ve vestibulu
OÚ v Žabovřeskách.
Děkují členky MS ČČK

TJ Sokol Žabovřesky
Letní fotbalová příprava začíná sportovcům poněkud netradičně, a
to 1. srpna prvním cyklovýletem. Následná tréninková příprava
na zvýšení fyzičky bude pokračovat v klasických dnech a časech
na hřišti a místních komunikacích.
Jan Tomášek a Miroslav Mádl úspěšně složili trenérské zkoušky.
Gratulujeme a přejeme hodně trenérských úspěchů.

Předběžný návrh rozlosování podzimní části
Datum

Den

22.8.
29.8.
5.9.
12.9.
20.9.
26.9.
4.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.

So
So
So
So
Ne
So
Ne
So
So
So
So

Čas
zahájení
17:00
14:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30

Utkání celků

Žabovřesky – Chrášťany
Žabovřesky – Úsilné
Dívčice – Žabovřesky
Žabovřesky – Lipí
Dolní Bukovsko – Žabovřesky
Žabovřesky – Mokré
Týn nad Vltavou B – Žabovřesky
Žabovřesky – Černý Dub
Pištín – Žabovřesky

Poznámka
Možná bude odloženo (Žaboobce)
Zakončení léta

Prozatím volný termín

Koloděje – Žabovřesky
* V tabulce mohou nastat změny, v takovém případě bude aktualizována a zveřejněna.
14:00
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Místní knihovna
V červnu pořádala Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích školení počítačové gramotnosti pro knihovníky na téma
Google a jeho služby. Účastníci byli seznámeni s nabídkou služeb
Googlu – rozšířené vyhledávání, mapy, obrázky, ukládání
dokumentů, kalendáře, elektronická pošta atd. Zájemci, kteří by se
rádi dozvěděli více o těchto službách, se mohou v knihovně
individuálně informovat.

Nové knihy ve fondu knihovny
Krásná literatura pro dospělé
 Jiří Jenšovský – Jak se rodí podvodník, aneb jak podvodník rodí
 Zuzana Koubková – Kníže Václav
 Táňa Keleová-Vasilková – Kouzlo všednosti
 Jo Nesbø – Netopýr
 Michal Viewegh – Zapisovatelé otcovský lásky
 Karolína Světlá – Z rodinné kroniky
Technická a ostatní naučná literatura
 Petr David, Vladimír Soukup – Filmová a televizní cestovní kniha
 Milan Vlček – Opravy rodinného domu¨
 Věra Tomíčková, Petr Tomíček – Úložné prostory v bytě a rodinném domě

11

Včera, dnes a zítra
Do Zpravodaje jsme opět připravili rubriku Včera, dnes a zítra, ve které se snažíme zachytit
historickou a současnou podobu objektů na vybraném snímku. Tímto bychom Vás rádi
požádali o zapůjčení starých fotografií zachycujících např. místní usedlosti, boží muka,
kapličky, náves apod. Z fotografií budou pořízeny kopie a následně Vám budou originály
vráceny zpět.
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Připravované kulturní akce
15.8. 12:00 hod.

3. ročník Memoriálu Jaroslava Houšky
Na hřišti se utkají celky SK Koloděje nad Lužnicí, TJ Zborov, TJ Sokol
Žabovřesky a PAKTIC FC Pištín.

29.8.

Loučení s létem
Akci pořádá TJ Sokol Žabovřesky na hřišti, kde po fotbalovém utkání
zahraje k tanci a poslechu ve večerních hodinách kapela Denyho parťáci.

září/říjen

Zájezd pro seniory – Stezka korunami stromů, Lipensko
(Přesný termín bude upřesněn, pravděpodobně koncem září.)

Jiná sdělení
Stavební úprava místní komunikace návesního prostoru
Obec bohužel neobdržela dotaci na stavební úpravu místní komunikace návesního prostoru
z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad. Přes všechna snažení, důkladné
přípravě a kvalitním zpracování žádosti jsme bohužel neuspěli díky velkému zájmu uchazečů
z důvodu jedné z posledních výzev v následujícím období v oblasti komunikací. I přesto jsme
se umístili na velmi příznivém místě náhradníků.
V současné době je rekonstrukce ve fázi za první polovinou, probíhají pravidelné kontrolní
dny za účasti investora, zhotovitele a TDI, které již nyní ukazují na možné snížení nákladů
celé rekonstrukce. Děkujeme spoluobčanům za trpělivost, shovívavost a vzájemnou
spolupráci při řešení problémů, které samozřejmě občas vznikají.

Rozmístění značek
V obci byly rozmístěny značky „Zákaz skládky“. Děkujeme všem, kteří je respektujete
a odpad likvidujete správným způsobem a nejsou Vám lhostejné vznikající černé skládky,
se kterými si neumí příroda poradit.

Odpady
Rádi bychom tímto požádali občany, kteří neodevzdali anketu o odpadech a chtěli by tak
dodatečně učinit, že se termín prodlužuje do 9.8.2015. První poznatky již zpracováváme,
hledáme řešení a o výsledku budete po tomto termínu informováni. V současné době jsou
doplněny kontejnery na kovový odpad k prodejně se smíšeným zbožím a v „Ulici“.
Obec byla upozorněna společností Rumpold, že při svozu kovových obalů byl zjištěn výskyt
tlakových nádob od sprejů a nádob od barev, které jsou nebezpečným odpadem a do těchto
nádob nepatří! Dále bylo upozorněno, že při opakovaném výskytu budou nuceni tento odpad
oddělit a vyúčtovat jako nebezpečný a zároveň upozornili, že by při inspekci (ČIŽP) mohla
být naše obec penalizována.
Žádáme všechny občany, aby respektovali popis na příslušných nádobách,
co vhazovat lze a co vhazovat nelze a hlavně se jím řídili.
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Hospodaření v obecních lesích
Starostka obce se sešla se zástupci místí organizace MS JAROV a v předběžném jednání
domluvila možnost spolupráce s místní organizací v návaznosti na řešení současného stavu
mladého lesního porostu s výhledem možného oplocení, a tím eliminace neustále vznikajících
škod dřevin vlivem okusu zvěře, a tím samozřejmě škodám v hospodaření.

Pozvánka na tradiční setkání „Žaboobcí“
Od pátku 21.8.2015 do neděle 23.8.2015 proběhne tradiční setkání „Žaboobcí“, tentokrát
na Slovensku v obci Žabokreky nad Nitrou. Účastníci se mohou těšit na různá kulturní
vystoupení, zábavné soutěže a setkání se zástupci partnerských obcí.
Pokud už nyní přemýšlíte o tom, že se akce zúčastníte, kontaktujte prosím starostku obce
osobně nebo telefonicky, aby mohla předat organizátorům informaci o předběžném počtu.
Přihlášky nejpozději do 15.8.2015 na OÚ Žabovřesky, kde je možné získat i bližší informace.

Bezplatný počítačový kurz pro seniory
Ve dnech 7.–11. září 2015 se v Žabovřeskách uskuteční počítačový kurz pro seniory, určený
seniorům v úplném starobním důchodu, kteří jsou začátečníky ve využívání počítače. Celý
kurz je pro účastníky bezplatný. Senioři se v kurzu naučí základy práce s počítačem, psaní a
úpravu textu, seznámí se s internetem a posíláním e-mailů. Zájemci se mohou ozvat
telefonicky na číslo 774 223 427 (Bc. Jakub Lang). Kurzy pořádá společnost Attavena, o.p.s.
z Českých Budějovic ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových
a Obecním úřadem v Žabovřeskách. Další informace lze zjistit buď na uvedeném telefonním
čísle, nebo na internetových stránkách www.attavena.cz v sekci „Senioři komunikují“, viz
přiložený leták.

Společenské akce
Poslední společenskou akcí pořádanou pro všechny občany byla dne 18. července večerní
„Zahradní slavnost u kapličky“ s hudebním doprovodem bigbeatové kapely Duo boys.
Minimální počet místních občanů tuto akci podpořil dobrovolným vstupným. Je smutné,
že občané nejsou ochotni věnovat jeden z dlouhých letních večerů účasti na zábavě pořádané
k utužení dobrých sousedských vztahů a vesnického kolektivu. Pevně věříme, že se účast
na následujících společenských akcích zvýší a zároveň doufáme, že dlouhodobě nízká
návštěvnost neodradí žádného z pořadatelů k organizaci dalších akcí.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se jakoukoliv měrou snaží o to, aby naše
obec vzkvétala, není jim lhostejné, co se děje s majetkem obce, záleží jim na jejím vzhledu,
podílejí se na veřejném životě obce a přispívají svou radou. Věřte, že Vás je opravdu hodně a
proto je na místě, abychom Vám alespoň touto cestou upřímně poděkovali.

Bezplatný počítačový
kurz pro seniory
Komu je bezplatný kurz určen?
Seniorům ve starobním důchodu, kteří jsou úplnými začátečníky v používání
počítače. Celý kurz je pro účastníky bezplatný.

Kdy a kde se bude konat?
Kurz proběhne v týdnu od 7.9. do 11.9.2015
každý den od pondělí do pátku v čase
9:00 – 12:30 v prostorech Obecního úřadu
v Žabovřeskách.

Co se v kurzu naučíte?
Základy práce s počítačem, psaní a úprava
textu, seznámíte se s internetem a posíláním
dopisů pomocí e-mailu.

Jak se přihlásit?
Osobně na Obecním úřadě v Žabovřeskách
nebo na telefonním čísle 774 223 427 (Jakub
Lang).

Kurzy pořádá společnost Attavena, o. p. s. z Českých Budějovic ve spolupráci s OÚ Žabovřesky.
Attavena o. p. s., Husova 45, 370 05 České Budějovice, www.attavena.cz, tel. 385 340 579
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