15. ročník

duben 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. dubna 2009


Usnesením č. 22/2009 zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky
za rok 2008.
Viz další text.



Usnesením č. 23/2009 zastupitelé přijali Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Obce Zahrádky za rok 2008.
Územní samosprávné celky (města, obce) jsou povinny dát si přezkoumat své
hospodaření za uplynulý kalendářní rok na základě ustanovení § 17 odst. 4 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, můžeme požádat o přezkoumání příslušný krajský úřad,
anebo zadat přezkoumání auditorovi. Naše hospodaření přezkoumává Krajský úřad
– Jihočeský kraj České Budějovice, které je bezplatné. Tato kontrola neshledala
žádné nedostatky.



Usnesením č. 24/2009 zastupitelé rozhodli:
a) zadat zpracování změny projektu Dostavba splaškové kanalizace;
b) podat žádost o dotaci z PRV na projekt Dostavba splaškové kanalizace
v dalším vyhlášeném kole.
V minulém roce byly podány dvě žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova první na dostavbu kanalizace a druhá na rekonstrukci místní komunikace. Z těchto
žádostí byla úspěšná pouze žádost na rekonstrukci komunikace, kterou je ale možné
provést až po dokončení dostavby splaškové kanalizace. Z jednání se zástupci SZIF
o důvodu nepřidělení dotace na dostavbu splaškové kanalizace vyplynulo, že tato
žádost byla nízce bodově ohodnocena. Pro možnost získání většího bodového
ohodnocení potřebného k pravděpodobnějšímu získání dotace je nutno projekt
rozšířit o více aktivit, čímž se rozumí např. oprava stávající dešťové kanalizace,
výstavba čističky odpadních vod atd. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zadání
změny projektové dokumentace.
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Usnesením č. 25/2009 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 a tímto rozhodnutím se obec zavázala spolufinancovat tuto akci
v případě kladného vyřízení žádosti.



Usnesením č. 26/2009 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z grantového
programu JčK „Podpora živé kultury“ a spolufinancovat tento projekt z rozpočtu
Obce Zahrádky.
Finanční příspěvek, o který budeme žádat, bude určen na provoz Výtvarné dílny.

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 2009 v kanceláři OÚ.

Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 23. dubna a 7. května 2009.

Zálohové faktury na vodné a stočné pro rok 2009 budou rozneseny v druhé
polovině měsíce dubna. Cena vodného a stočného zůstává v nezměněné
výši.

V měsíci březnu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 1 871 návštěvníků.

stránky

obce

na

adrese

Vážení čtenáři,
knihovna bude v sobotu 2. a 9. května 2009 uzavřena. Další týden
(16. 5.) vám již bude knihovna opět k dispozici. Omlouvám se,
děkuji za pochopení a těším se na vaši příští návštěvu.

Kateřina Doskočilová
knihovnice
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Výroční zpráva Obecní knihovny Zahrádky za rok 2008
V roce 2008 se počet čtenářů pravidelně navštěvujících Obecní knihovnu ustálil na 15ti.
Během roku proběhlo v knihovně celkem 96 návštěv, což je oproti roku 2007 pokles směrem
dolů (r. 2007 – 106 návštěv), ale počet výpůjček se zvýšil na 123 (v roce 2007 to bylo 63
výpůjček). Statisticky připadají na každý víkend, kdy byla knihovna otevřená, 2 návštěvy
čtenářů. Návštěvnost knihovny má tedy již po několik let klesající tendenci (2006 – 148
návštěv, 2007 – 106 návštěv, 2008 – 96 návštěv). Počet vypůjčených dokumentů kolísá (2006
– 126 výpůjček, 2007 – 63 výpůjček, 2008 – 123 výpůjček).
K největšímu nárůstu počtu dokumentů došlo u krásné literatury pro dospělé (+34 ks),
následuje naučná literatura (+6 ks), nejméně přibylo krásné literatury pro děli (+2 ks). Mezi
přírůstky knihovního fondu v roce 2008 jsou knihy zakoupené prostřednictvím Městské
knihovny v Jindřichově Hradci, ale i knihy, které byly knihovně darovány soukromými dárci
(děkujeme). V knihovně přibylo za rok 2008 celkem 42 ks nových knih, během roku nebyly
vyřazeny žádné. Je patrné, že mezi knihami je nejvíce využívána krásná literatura pro dospělé.
V roce 2008 bylo z celkového počtu 92 vypůjčených knih 57,6% krásné literatury pro
dospělé. Následuje krásná literatura pro děti - 25%. Naučná literatura tvoří 17,4% výpůjček
(z toho dětská naučná 9,8%, naučná literatura pro dospělé 7,6%).
V roce 2008 odebírala knihovna stejně jako v předchozích letech 3 časopisy - Bydlení, Zdraví
a National Geographic. V knihovně jsou k dispozici i časopisy nakoupené v předchozích
letech, jako např. ABC, Zahrádkář, Zahrada, Hobby, Burda, Dorka, Diana, Fit pro život, 100
+ 1 zahraniční zajímavost a další. V knihovně jsou také k dispozici katalogy IKEA. Zájem o
výpůjčku periodik je značný. Z celkového počtu výpůjček (123 ks) tvoří výpůjčky periodik
25 % (31 ks). Předplatné těchto časopisů má tedy smysl. Někteří návštěvníci si dokonce
půjčují pouze časopisy, pro které si nedočkavě chodí.
Stejně jako již v několika předchozích letech, i v roce 2008 nabízela knihovna možnost
výpůjček videokazet poskytnutých obcí: Tvář země (03/99 ČT), Fontána (08/00 obec,
zakázka), Mezinárodní řezbářské sympozium (12/2000 obec, zakázka), Pavučina (10/00 ČT).
Ve sledovaném roce se neuskutečnila žádná výpůjčka těchto videokazet.
Knihovna rovněž nabízela možnost vypůjčit si nebo prohlédnout na místě řady tiskovin. Tyto
tiskoviny nebyly v roce 2008 ani jednou vypůjčeny.
Vedle běžných služeb, které knihovna nabízí, umožňuje svým návštěvníkům využívat veřejný
internet. O využívání veřejného internetu je v Obecní knihovně značný zájem. Nutno ale
dodat, že vzhledem k větší dostupnosti internetového připojení v domácnostech se i
návštěvnost knihovny, co se týče internetu, snížila. K dispozici byla i tiskárna s kopírkou a
skenerem, kterou mohli čtenáři využívat.
Poplatek za registraci činil pro dospělé čtenáře 40 Kč/rok. Neregistrovaným klientům jsou
služby poskytovány po složení zálohy 50 Kč (kniha) a 20 Kč (časopis), která je v plné výši při
ukončení výpůjčky vrácena. Pro zájemce o využití služeb veřejného internetu je stanovena
cena 5 Kč za 15 minut.
Knihovna se snaží pořizovat nové knihy s využíváním nejrůznějších zvýhodněných nabídek.
Velmi výhodný je nákup prostřednictvím Městské knihovny v Jindřichově Hradci, kde máme
zřízen fond na nákup knih a kupujeme je s 20% slevou. V knihovně se dosáhlo příjmů 957 Kč
za registraci a veřejný internet. Výdaje ve výši 7.558,50 Kč byly vynaloženy na nákup knih,
periodik, materiálu, služeb a na mzdu knihovnice.
V roce 2009 bude naším zájmem provozovat knihovnu v rozsahu minimálně 2 hodiny týdně,
udržet minimálně stávající počet registrovaných čtenářů, poskytovat služby veřejného
internetu minimálně stávajícímu počtu neregistrovaných čtenářů, doplňovat knihovní fond,
periodika atp. nákupem, využívat výpůjční služby Městské knihovny v J. Hradci a průběžně
evidovat přírůstky v knihovně SW Lanius.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pátek 13. 2. 2009 se konal dětský karneval v MŠ. Letos si děti
namalovaly a nalepily veselé klauny. Některé děti si přinesly
z domova své masky. Děti se dostatečně vyřádily, zatančily i
zasportovaly. V průběhu karnevalu měly děti připraveno i malé
mlsání (ovoce, sušenky a ovocný nápoj).

V úterý 24. 2. 2009 k nám přijelo divadlo Pampeliška. Pohádka O Popelce se dětem líbila a už
se všichni těšíme na další pohádku.

V pondělí 23. 3. 2009 si děti namalovaly MORENY, jednu vybraly a ustrojily ji. U potoka se
s ní rozloučily zpěvem a básní.

4

V pátek 27. 3. 2009 se dětem splnilo přání. Dostaly novou dětskou kuchyňskou linku a
dětskou sedací soupravu, včetně
konferenčního stolku. Za sedací
soupravu a stolek bych chtěla
poděkovat
rodičům
Michellky
Duškové /částka 9 000 Kč/, za
kuchyňskou linku paním: Nedbalové,
Duškové, Kundrátové, Svobodové,
Brabcové /2x/, Bartákové, Nesporé,
Benedové,
Péčové,
Hrnčířové,
Kovářové a Dubové /každá 560 Kč/.
Dále pak SVAZU ŽEN /500 Kč/ a
zaměstnancům MŠ /1720 Kč/. Děti
jsou nadšené z dětského nábytku a
věříme, že se bude líbit i nový dětem,
které přijdou k zápisu do MŠ.

Zápis do MŠ Zahrádky pro školní rok 2009/2010 bude v týdnu od 14. – 17. 4. 2009. Je
třeba přihlásit i děti, které nastoupí např. v jarních měsících.
Ve středu 29. 4. 2009 bude besídka ke DNI MATEK od 15 hod. v MŠ. Srdečně všechny
zveme.
Za MŠ Zahrádky Jana Harudová
 VÝTVARNÁ DÍLNA
V měsíci březnu se konal pro dospělou klientelu kurz Zvířátka ze
sena,
který
vedla lektorka
paní
Eva
Pechková.
Doprostřed
dílny
jsme
vysypali
hromadu sena a
pod rukama přítomných vyrůstali
myšky, pejsci, kočičky,
ptáčci,
zajíčci a jiná krásná zvířátka.
Odpoledne se ten samý kurz konal pro
děti. Děti vyráběly myšky a krásná
velikonoční vajíčka. I děti z místní
mateřské školy si přišly začátkem
dubna vytvořit velikonoční vajíčko ze
sena
zdobené
přírodninami
a
mašličkami.
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Tuto techniku jsem také nabídla dětem
z Mateřské školy Strmilov. I ony nadšeně
vytvářely a zdobily vajíčko ze sena.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

Trocha poezie od naší spoluobčanky
Duben jaro přivolává,
ale někdy se mu stává,
že se mu to nedaří,
je to zkrátka předjaří.

Letos jaro překvapilo
a s teplem si pospíšilo,
pupeny se nalévají,
jarní květy rozkvétají.

Také lásce jaro přeje,
v Zahrádkách se něco děje,
letos už dvě svatby byly,
jen se žeňte, chlapci milí!

S jarem bývá lásky více,
kdo to bude do třetice?
Necháme se překvapit,
co se bude dále dít.

Také čápi přilétají,
rodinku si zakládají.
Nenechte se zahanbit,
koukejte se též množit!
L. P. 2009

Staré lidové dubnové pranostiky:
•
•
•
•
•
•

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.
Dubnový sníh rodí trávu.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se zasněžívá.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

Velice nás potěšil příspěvek rodičů na nové vybavení pro děti v mateřské škole. Mnohokrát
vám touto cestou děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme novomanželům

Ivaně (roz. Píchové) a Petru Doskočilovým,
Zahrádky č.p. 95, ke sňatku uzavřenému dne 21. 3. 2009

Marii (roz. Hronkové) a Miroslavu Kubíčkovým,
Zahrádky č.p. 25, ke sňatku uzavřenému dne 27. 3. 2009



Blahopřejeme k narozeninám

Kolman Vlastislav, Zahrádky č.p. 12,
oslavil dne 9. dubna 80 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky č.p. 32,
oslavila dne 10. dubna 78 let

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. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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KALENDÁŘ OBCE OD 13. DUBNA DO 17. KVĚTNA 2009
DATUM
pondělí 13. 4.
úterý
14. 4.
čtvrtek 16. 4.

HOD.
16 - 17
8.30
13.00

MÍSTO
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus
výtvarná dílna

18. 4.

9.00

výtvarná dílna

19. 4.

10 – 12
14.00
9.00

obecní knihovna
výtvarná dílna
výtvarná dílna

16 – 19
16 - 17

obecní úřad
Obecní dům, sál

AKCE
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Biblická hodina pro děti

POŘ.

POZN.

ČCE
obec

mikrobus Strmilov

2

Pletení košíčků

popelnice
sobota

neděle

pondělí 20. 4.
úterý
21. 4.
čtvrtek 23. 4.
sobota 25. 4.
neděle
pondělí
úterý
čtvrtek

26. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.

sobota
pondělí
úterý
čtvrtek

2. 5.
4. 5.
5. 5.
7. 5.

Šperky s korálkovými kytičkami a
prsten
Šperky ze dřeva
Pletení košíčků1
veřejný internet, knihy a časopisy
Pletení košíčků1
Šperky s korálkovými kytičkami a
prsten
Šperky ze dřeva

úřední doba
Biblická hodina pro děti

ČCE
popelnice

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

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

Patchwork
veřejný internet, knihy a časopisy
Patchwork

ZAVŘENO

obec

16 – 19
16 – 17

obecní knihovna
obecní úřad
Obecní dům, sál

Biblická hodina pro děti

ČCE

Jednání zastupitelstva
Obrázek úspěchu
Jednoduchá pasparta
Obrázek úspěchu
ZAVŘENO
Obrázek úspěchu
Veselé tiskání na látku

obec

obec
úřední doba

Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
popelnice

pátek

8. 5.

sobota

9. 5.

20.00
9.00
14.00
9.00

neděle

10. 5.

9.00

výtvarná dílna
obecní knihovna
výtvarná dílna

pondělí
úterý
čtvrtek

11. 5.
12. 5.
14. 5.

16 – 19
16 – 17
8.30

obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

Biblická hodina pro děti

sobota

16. 5.

10 – 12

obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

1

obec

Obecní dům, sál
výtvarná dílna

vyhrazeno pro děti z regionu

2

obec

úřední doba
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec

vyhrazeno pro děti ze ZŠ Horní Cerekev

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 5. 2009 – 14. 6. 2009 je v pondělí 11. května 2009.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
BERAN 21. 3. - 19. 4. 

BÝK 20. 4. – 20. 5. 
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