MĚSÍČNÍK
Cena 5 Kč

I/2022

28. ročník

ZAHRÁDECKÝ

ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelé se mimořádně sešli ještě jednou před
Vánoci, a to 21. prosince. Bylo totiž potřeba projednat
další rozpočtové opatření, z důvodu úhrady provede‑
ných prací na výstavbě úpravny vody.
V řádném termínu se poté zastupitelé sešli popr‑
vé v roce 2022 ve čtvrtek 6. ledna. Na programu byly
dva body. Prvním byla Výroční zpráva o činnosti Obce
Zahrádky v roce 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svo‑
bodném přístupu k informacím. V roce 2021 byl obci do‑
ručen jeden dotaz o informace podle zákona 106/1999

na výskyt toulavých a opuštěných koček v naší obci
a na to, jak se v takových případech postupuje. Druhým
bodem bylo podání žádosti o dotaci z dotační výzvy
Jihočeského kraje: Podpora oprav a rekonstrukcí míst‑
ních komunikací a zřízení bezpečnostních prvků na po‑
zemních komunikacích. Obec o dotaci požádá na stavbu
místní komunikace 3c, tedy cesty kolem mateřské ško‑
ly, parkoviště před školkou a úpravu hospodářského
dvora. Na tuto stavbu je už vydáno stavební povolení.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Poplatek za odpad se zvýšil, poplatek ze
psů zůstává stejný

Cena měsíčníku Zahrádecký zpravodaj zůstává pro
rok 2022 v nezměněné částce 60 Kč/rok (5 Kč/číslo). Jedná se o obcí dotovanou cenu. Zpravodaj bude
roznášen předplatitelům do poštovních schránek.
Zájemci o předplatné ho mohou uhradit do 31. břez‑
na 2022. Nabízíme občanům zhotovení pevné krouž‑
kové vazby (formát A4). Cena za svázání dokumentů
zůstává stejná, to je do 50 ks listů 40 Kč, cena do 100
ks listů je 50 Kč.

Prosíme občany, aby, pokud je to možné, platili poplat‑
ky online na účet obce číslo: 31121251/0100. Jako va‑
riabilní symbol použijte číslo vašeho domu.
Splatnost místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu v částce 600 Kč
za poplatníka pro rok 2022
je do 31. března 2022. Do
tohoto data budou vyváže‑
ny popelnice se „starými“
známkami na rok 2021, od
1. 4. 2022 se vyvezou ná‑
doby pouze se známkami
na rok 2022. U trvale ne‑
obydlených nemovitostí je
splatnost prodloužena do
30. června 2022. Od poplat‑
ku je osvobozeno každé
druhé a další dítě v rodině.
Splatnost
místního
poplatku ze psů v částce 200 Kč za prvního psa a
300 Kč za dalšího psa (osoba starší 65 let 250 Kč) je
do 31. března 2022.

Harmonogram svozu tříděného odpadu na rok 2022
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Výroční zpráva
o činnosti Obce Zahrádky v oblasti poskytování informací v roce 2021 dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Obec zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace: 1
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: ústně vyžádané a podávané informace nejsou
evidovány.

2

leden 2022

0920-G78

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
Hladiny napětí (VN)

Ochranné pásmo

Výška porostu

Nadzemní vedení | napětí od 1 kV do 35 kV

7 m od krajního vodiče

maximálně 3 m

Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

12 m od krajního vodiče

maximálně 3 m

Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně

1 m od krajního kabelu

nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
Hladiny napětí

Bezpečná vzdálenost pro práci

Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)

1 m od vedení

alespoň 2 m

Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)

2 m od vedení

alespoň 3,5 m

Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)

3 m od vedení

alespoň 4,5 m

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
vedení.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad
udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

www.zahradky.cz
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Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Informace
dani371z 87nemovitých
Mánesovak
1803/3a,
České Budějovice věcí

napracoviště
zdaňovací
období
roku 2022
Územní
v Jindřichově
Hradci
Česká 1284/II, 377 01 Jindřichův Hradec
ZAHRÁDKY
Oddělení majetkových daní

pro obec:

údaje k dani z pozemků
katastrální území (k. ú.)

kód k.ú. prům. cena zem. půdy (K /m2)

zjednodušená evidence pozemků

není
Informace790231
k dani z nemovitých věcí
790249
není

Horní Dvorce
Zahrádky

2,84
3,52

na zdaňovací období roku 2022 pro obec:

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven obcí v jednotlivých ástech obce takto:
k.ú. Horní Dvorce
1,0
k.ú. Zahrádky
1,0

ZAHRÁDKY

PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Daňové přiznání, případně dílčí daňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2022 nutno podat
údaje k dani z pozemků
příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2022.
katastrální území (k. ú.)

kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2)

zjednodušená evidence pozemků

2,84
Horní Dvorce
790231 DANĚ Z NEMOVITÝCH
není
PLACENÍ
VĚCÍ
3,52
Zahrádky
790249
není
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně
splatná najednou do 31. května 2022. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.
Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu
Koeficient
pro stavební
pozemky
(F) je stanoven
obcí v
obce takto:
2022,
u ostatních
poplatníků
daně splatných
nejpozději
dojednotlivých
31. května a částech
do 30. listopadu
2022.
k.ú. Horní Dvorce
1,0
bezhotovostní placení
daně
k.ú.
Zahrádky
1,0

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj – číslo: 7755-77627231/0710
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231

BIC kód: CNBACZPP

konstantní
symbol:
1148
– platba převodním příkazem
údaje k dani
ze staveb
a jednotek
variabilní symbol:
fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ
Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven obcí v jednotlivých částech obce takto:
budova daně
obytného
domu (H)
úhrada
v hotovosti
ostatní
budova
tvořící
příslušenství
k budově obytného
domu
(I) z nemovitých věcí
S ohledem na aktuální
stav je preferována
úhrada
daně
zdanitelná
jednotka,
jejíž
převažující
část
podlahové
plochy
je
užívaná pro bydlení
– byt (R)
bezhotovostně převodem z bankovního účtu nebo prostřednictvím
složenky
podané
ostatní zdanitelná jednotka (Z)

na poštovním úřadě. O možnosti úhrady daně z nemovitých věcí v hotovosti na
Územním pracovištik.ú.
je Horní
nutnoDvorce
se předem telefonicky informovat.
1,0

k.ú. Zahrádky
1,0
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat
rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních.
ÚP v Jindřichově Hradci, Česká ulice 1284, J. Hradec 384 353¯416
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech
věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ vdobě:
Po, St 8:00 – 16:30 Út, Čt 8:00 – 14:30, Pá 8:00 – 13.30 ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022
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Zahrádky v číslech v roce 2021
Počet obyvatel k 31. 12. 2021: 254 (228 Zahrádky, 26 Horní Dvorce)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Nejmladší obyvatel: Vojtěch Brož, Horní Dvorce, narozený 20. 12. 2020
Nejmladší obyvatelka: Adéla Kohoutová, Zahrádky, narozená 3. 8. 2020
Nejstarší obyvatel: Karel Kohout, který 9. 8. 2022 oslaví 92. narozeniny
Nejstarší obyvatelka: Jaroslava Bartáková, která 10. 4. 2022 oslaví 91. narozeniny
Nejčastější křestní mužské jméno:

Nejčastější mužské příjmení:

1) Josef – 10x
2) Jan – 8x
3) Karel, Michal, Petr a Vladimír – 5x

1) Barták – 11x
2) Brož – 8x
3) Kohout – 6x

Nejčastější ženské jméno:

Nejčastější ženské příjmení:

1) Marie – 10x
2) Jana – 9x
3) Eliška, Jaroslava – 5x

1) Bartáková – 12x
2) Jirotková, Kolmanová – 6x
3) Kohoutová, Kovářová –5x

Průměrný věk obyvatel: 42 let
Nejvíce obyvatel ve věku: 42 let – 8x, 4 roky – 7x, 46 let – 7x, 66 let – 7x, 74 let – 7x
Počet dětí ve věku 0 – 15 let: 45 (22 kluků a 23 děvčat)
Počet obyvatel starších než 70 let: též 45 (25 mužů a 20 žen)
V roce 2021 se v Zahrádkách nenarodilo žádné dítě, čtyři lidé zemřeli, šest se jich odstěhovalo a pět se jich
přistěhovalo.

Vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let
300
250
200

www.zahradky.cz
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Mateřská škola Zahrádky
Od září do prosince jsme s našimi dětmi a s dětmi z MŠ
Strmilov a MŠ Střížovice jezdili na kurz bruslení na zim‑
ní stadion do Telče. Děti se hravou formou naučily zá‑
kladům bruslení. Poslední kurz byl 14. 12. 2021. A na
závěr dostaly děti diplom od trenérů. Všechny děti byly
moc šikovné a bylo na nich vidět, že je bruslení baví.

Kurz bruslení v Telči

V pondělí 13. 12. 2021 k nám přijeli do školky
s „Projektem zdraví“ s pohádkou „Zdravík a zvířát‑
ka z kouzelného lesa.“ Děti se hravou formou zapojily
do pohádky – třídily obrázky, poznávaly zvířátka, hrá‑
ly hry…
Ve středu 15. 12. 2021 jsme s dětmi oslavili Vánoce.
Zazpívali jsme si zimní písničky, koledy, zatančili jsme
si a vyfotili jsme se u stromečku. A pak jsme rozbalo‑
vali dárečky od Ježíška.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

Projekty zdraví

Oslava Vánoc v mateřské škole
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Výstava betlémů navázala na přerušenou tradici
Spolek žen Zahrádky ve spoluprá‑
ci s obcí uspořádal o posledním ad‑
ventním víkendu výstavu betlémů
rodiny Plecháčových. Výstavu po
čtrnáct let až do roku 2016 pořádali
manželé Plecháčovi ve své stodole.
Loni před Vánoci jsme se rozhodli
na tradici navázat a betlémy jsme
po pěti letech opět vytáhli z kra‑
bic. Během pátku, soboty a nedě‑
le od 17. do 19. prosince se na víc
než dvacet betlémů přišlo podívat
přes 150 lidí.
Většinu betlémů vyráběl pan Plecháč
sám. Jde o papírové předlohy nale‑
pené na vyřezané překližce. Některé
betlémy mají i téměř sto postaviček.
Děkujeme všem, kteří se na uspo‑
řádání výstavy podíleli – Lukášovi
Soukupovi za nápad, Václavu
Plecháčovi za půjčení betlémů, ha‑
sičům za přípravu a propůjčení ha‑
sičárny, obci za spolupráci, Jistuze
za výrobu dřevěných podstavců,
Pekárně Kolmanovi za darované
cukroví a vánočky, mateřské škol‑
ce za ozdoby na stromeček a hlav‑
ně ženám ze Spolku žen Zahrádky,
které celou výstavu nachystaly, po‑
hlídaly a uklidily.
za Spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval
za velmi zdařilou výstavu betlémů,
která se uskutečnila po 5 letech od
té poslední. Výstava se uskutečni‑
la především díky paní Čermákové,

Urbánkovi, kterým bych touto ces‑
tou chtěl také moc poděkovat. Bez
nich a bez spolku zahrádeckých žen,
které prostor krásně nachystaly, by
se výstava neuskutečnila. Jsem
vděčný, že se
výstava usku‑
tečnila a moh‑
li jsme všichni
vzpomenout na
mé úžasné ro‑
diče. Jménem
celé rodiny z ce‑
lého srdce dě‑
kuji za krásný
zážitek.
Václav Plecháč ml.

www.zahradky.cz
panu Soukupovi a panu starostovi

Silvestrovský
výstup na
Mackův kopec
Poslední den loňského roku se
po roční pauze opět vydaly de‑
sítky lidí na silvestrovskou pro‑
cházku s cílem na Mackově kopci.
Přestože jsme výstup nijak ne‑
organizovali, tradice už je v li‑
dech zakořeněná, a tak se pod
vysílačem, dnes už na pasece
a ne v lese, sešlo asi 90 lidí. Bylo
krásné slunečné nezimní poča‑
sí, a tak to byla pro všechny jistě
příjemná procházka. Na Mackově
kopci jsme si opekli buřty, popřáli
si vše dobré do nového roku a ne‑
směla chybět ani společná foto‑
grafie (viz úvodní strana).
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Pakosta Jan, Zahrádky, oslaví dne 21. ledna 70 let
Barták Oto, Zahrádky, oslaví dne 23. ledna 83 let
Drápalová Marta, Zahrádky, oslaví dne 23. ledna 85 let
Závodský Jan, Zahrádky, oslaví dne 24. ledna 74 let
Rod Karel, Zahrádky, oslaví dne 27. ledna 75 let

Opustili nás
Barták Josef, Zahrádky, zemřel dne 23. prosince 2021
Štefl Vladimír, roč. 1958, Zahrádky, zemřel dne 8. ledna 2022

Co jsme psali před dvaceti lety
I celý tento rok se každý měsíc budeme vracet o dvacet let zpět, a to
do roku 2002. Dnes se podíváme na
to, co se psalo v Zahrádeckém zpravodaji v lednu 2002.
• Začala platit nová vyhláška
o místních poplatcích, která uvá‑
děla nově pět druhů poplatků
– poplatek za provoz systému ko‑
munálních odpadů, poplatek ze
psů, poplatek za rekreační po‑
byt, poplatek z ubytovací kapaci‑
ty a poplatek ze vstupného.
• Zastupitelé po konzultaci s Českou
společností ornitologickou roz‑
hodli umístit na prostranství
u horního rybníka sloup vhodný
pro zahnízdění čápů. Obec požá‑
dala na tuto akci o dotaci.
• Byla dokončena stavba nové silni‑
ce ze Zahrádek do Horní Olešné.

Informace
Obecní knihovna
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Úřední hodiny obecního úřadu
každé pondělí 16:00–19:00 hod.

• Knihovna bilancovala rok 2001.
Celkem bylo do knihovny koupe‑
no 78 nových knížek a knihy si
přišlo půjčit 170 lidí. Pro rok 2002
knihovna odebírala pravidelně
pět časopisů (Dorka, Elixír, Fit pro
Život, Zdraví a 100 + 1).
• Výtvarná dílna zveřejnila nabídku
kurzů pro děti na rok 2002. Celkem
bylo pro děti připraveno 13 kurzů.
• Svaz žen pořádal tradiční karne‑
val v kulturním domě.
• Z kroniky obce z konce roku 1936
a začátku roku 1937 jsme se do‑
zvěděli, že v listopadu a v první
polovině prosince 1936 bylo po‑
měrně teplé počasí, a tak se hos‑
podáři ještě věnovali práci na
poli. V obci byl čilý stavební ruch.
Obchodník Ladislav Kolman po‑
stavil uprostřed vesnice nový
rodinný dům č. p. 89. František

Mikrobus do Strmilova
Mikrobus jezdí podle přihláše‑
ní každý čtvrtek. Odjezd z au‑
tobusové zastávky v obci je
v 8:30 hod. Pro přihlášení ces‑
ty mikrobusem do Strmilova se
hlaste u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms).

Beran č. p. 7 vystavěl novou sto‑
dolu s projektovaným obytným
domkem. Emil Svoboda, hostinský
č. p. 43, provedl přístavbu přední
části hostince na jedno poschodí
a dole průjezd a pak zvýšil stav‑
bu stájí pro dobytek. František
Štefl č. p. 31 po požáru přestavěl
a opravil obytnou budovu, stáje,
kůlnu a vystavěl novou stodolu.
Hospodářské poměry v roce 1936
byly dobré, zlepšily se ceny obi‑
lí i dobytka. V roce 1936 zemřelo
v Zahrádkách pět lidí a narodilo se
deset dětí. Na začátku roku 1937
bylo velmi mírné počasí. Sníh při
teplotě +5 až 8°C úplně zmizel
a bylo skoro jako na jaře. Takové
počasí trvalo až do 23. ledna. Poté
byly několik dní velké sněhové vá‑
nice a závějemi byla ochromena
i doprava na některých silnicích.

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 3. února
v 19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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