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Z jednání zastupitelstva obce
Na programu dubnového jednání zastupitelstva obce
byla hlavním tématem Mateřská škola Zahrádky.
Ředitelka příspěvkové organizace obce totiž zastupi‑
telstvu k projednání předkládala hned několik žádos‑
tí týkajících se hospodaření školky. Školka provozuje
jako doplňkovou činnost turistickou ubytovnu. Mateřská
škola Zahrádky podle účetní závěrky za rok 2021 skon‑
čila ztrátou z hlavní činnosti 100 958,68 Kč a z hospodářské (doplňkové) činnosti v zisku 59 257,94 Kč.
Ztráta z hlavní činnosti byla způsobena zejména navý‑
šením cen za energie a také tím, že pro rok 2021 byl od
obce poskytnut příspěvek ve výši 230 000 Kč, což bylo

na pokrytí úhrad za energie nedostačující. Navýšila se
také cena služeb a dalších položek. Zastupitelé schvá‑
lili účetní závěrku Mateřské školy Zahrádky. Aby se vy‑
rovnala ztráta školky, schválili zastupitelé ještě další
účetní operace, o které ředitelka MŠ zažádala, a to převod financí zbylých z minulých let (do roku 2019) ve
výši 55 466,79 Kč do rezervního fondu školky a dále
byl zmíněný zisk z provozu ubytovny za rok 2021 ve
výši 59 257,94 Kč rozdělen do rezervního fondu ve výši
49 257,94 Kč a do fondu odměn ve výši 10 000 Kč. V rezervním fondu Mateřské školy Zahrádky tak vzniklo do‑
statečné množství financí na to, aby tyto peníze mohly

být z části použity k úhradě ztráty z hlavní činnosti za rok 2021
ve výši 100 958,68 Kč. Pro infor‑
maci, na letošní rok obec poskytla
Mateřské škole Zahrádky příspěvek
ve výši 300 000 Kč.
Školky, respektive turistické uby‑
tovny, se týkal i další projednávaný
bod. Šlo o nevymahatelnou dlužnou
fakturu z roku 2014 za služby uby‑
tovny ve výši 640 Kč. Zastupitelé
schválili vyřazení této pohledávky
z důvodu nevymahatelnosti.
Na obec byla doručena žádost od
Linky bezpečí o finanční dar na
podporu této služby. Zastupitelstvo
rozhodlo neposkytnout požadovaný
finanční dar.
Další žádostí, kterou se zastupite‑
lé zabývali, byla žádost majitele
pozemku p. č. 43/4 k.ú. Zahrádky
o souhlas s vybudováním sjezdu
z pozemku. Zastupitelé s vybudo‑
váním sjezdu dle předložené doku‑
mentace souhlasili.
Zastupitelé také vzali na vědomí
rozpočtové opatření č.3/2022. Jde
o finanční vypořádání za poskytnutí
služeb souvisejících s GDPR.
Další bod se týkal osvobození od
poplatku z pobytu pro ukrajinské
uprchlíky. V současné době ne‑
máme v naší obci ubytované tyto
osoby, ale vzhledem k tomu, že je
turistická ubytovna v krajské data‑
bázi HZS jako krizové ubytování, je
možné, že zde budou v příštích týd‑
nech uprchlíci ubytováni. Těmto fy‑
zickým osobám může podle obecně
závazné vyhlášky vzniknout poplat‑
ková povinnost na místním poplatku
z pobytu ve výši 15 Kč za každý za‑
počatý den pobytu, s výjimkou dne
jeho počátku. Z důvodu zmírnění již
tak nelehké životní situace uprch‑
líků, schválilo zastupitelstvo obce
preventivně, že těmto osobám bude
poplatek prominut.
Posledním bodem jednání
bylo schválení uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí s firmou E.GD
o zřízení věcného břemene na po‑
zemku p. č. 771 /1 v k. ú. Zahrádky.
Jde o vybudování elektrické „kaplič‑
ky“ pro připojení pozemku na elek‑
trické vedení.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Kontejner na velkoobjemový
a nebezpečný odpad
Informujeme občany, že v sobotu 23. dubna bude v hospodářském dvo‑
ře přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Bezplatně je zde mož‑
né odložit starý nábytek, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea),
sanitární keramiku (umyvadla, vany, toalety) a jiné velké věci, které se
nevejdou do popelnice. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad, pne‑
umatiky, tříděný odpad, biologický odpad a stavební suť. Zároveň zde
bude přistaven i kontejner se sudy na nebezpečný odpad. Do sudů bude
možné odkládat zbytky barev včetně prázdných obalů od nich. V hospo‑
dářském dvoře bude možné také odevzdat všechny elektrospotřebiče.
Upozorňujeme občany, že do hospodářského dvora nepatří pneumatiky.

Upozornění pro majitele psů
Vzhledem k tomu, že se v naší obci opakovaně vyskytují nezabezpeče‑
ní volně pobíhající psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných pro‑
stranstvích a v některých případech dokonce ohrožují a obtěžují ostatní
občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukro‑
mé majetky, upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili
a neporušovali tak zákon. Zatím nemáme v plánu pohyb psů regulovat
vyhláškou, ale prosíme touto formou majitele psů, aby zabránili jejich
volnému pobíhání po obci. Současně žádáme také o důsledné uklízení
psích exkrementů na veřejných prostranstvích.
Děkujeme

Pozvánka na seminář

„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy “
Termín a místo konání:
25.04.2022 od 16:00 hodin
KD Střelnice
Masarykovo náměstí 107, Jindřichův Hradec

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1.9.2022 zakázán.
Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou
kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat.

Eliška Čermáková
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Posel jara
Ve čtvrtek 7. dubna se na hnízdě
objevil čáp. Nejspíš jde o mladého
samce. U čápů to totiž chodí tak, že
nejdříve na hnízdo přiletí samec,
budoucí bydlení upraví a vyčistí
a samice potom přiletí až do hoto‑
vého. Uvidíme, jestli se letos podaří,
aby zde čapí páre‑
ček zahnízdil a vy‑
choval mladé.
Letos je to mimocho‑
dem přesně 20 let, co
bylo místo pro hnízdění
čápů v naší obci vybudováno.

Mateřská škola Zahrádky
Ve středu 9. 3. 2022 k nám do školky
přijela paní Eva Kaňková s projek‑
tem zdraví „Jak jel Zdravík do ZOO.“
Vyprávěla dětem pohádku, děti se
aktivně zapojovaly, zvířátka napo‑
dobovaly, hrály různé hry a soutě‑
žily. Na konec děti dostaly diplom
a omalovánky.
V pondělí 21. 3. 2022 jsme s dětmi
ve školce vyrobili moranu a v úterý
22. 3. 2022 jsme ji vynesli na louku
za ves. U potoka jsme jí zazpívali
jarní písně a zarecitovali básně, tím
jsme se se zimou rozloučili. Moranu
jsme poté hodili do potoka a byli
jsme rádi, že nám pěkně svítí jar‑
ní sluníčko.
Ve středu 30. 3. 2022 jsme byli s dět‑
mi na návštěvě v místní knihovně.
Knihovnice paní Marie Kubíčková
vyprávěla dětem, k čemu knihovna složí, kdo do ní může chodit, jak se s kni‑
hou zachází… Děti si mohly podle vlastního výběru knihy prohlížet a přitom
poslouchaly pěknou pohádku. Nakonec děti dostaly od paní knihovnice čo‑
koládový penízek. Děkujeme za prohlídku knihovny.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky
Mateřská škola Zahrádky vás zve k

ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ,
KTERÝ PROBĚHNE OD 2. 5. DO 16. 5. 2022 V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
S sebou si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

www.zahradky.cz
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Spolek žen Zahrádky
Letošní karneval byl rekordní
V neděli 27. března jsme po vynucené pauze opět uspo‑
řádali tradiční dětský karneval. Bylo znát, že dětem zá‑
bava tohoto typu chyběla. Do kulturního domu dorazilo
celkem 307 lidí, 151 dětí a 156 dospělých, což je nejvíc,
co kdy na karneval do Zahrádek přišlo. Kromě diskoté‑
ky nebo tomboly jsme pro děti připravili velké překva‑
pení v podobě vystoupení kouzelníka Ondřeje Sládka.
Kouzelnická show všechny nadchla. Ondřeji Sládkovi
děkujeme i za trpělivé tvarování balónků pro všechny
děti. Na karnevalu nechybělo ani občerstvení včetně zá‑
kusků z místní pekárny a čerstvého trdelníku. Děkujeme
všem, kteří se na pořádání karnevalu podíleli a také
sponzorům, kteří přispěli věcnými dary do tomboly.
za Spolek žen Zahrádky Eliška Čermáková
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Výtvarná dílna Zahrádky
Na začátku měsíce dubna jsme zahájili
činnost výtvarné dílny dětským kur‑
zem Velikonoční dekorace s lektor‑
kou paní Hanou Kulíkovou. Děti si
vytvářely šité slepičky, kohoutky
a dekoraci ať už na dveře či okno.
Dopoledne jsme uzavřeli pečením
jidášů, což děti bavilo nejvíce při
ochutnávání.
Koncem dubna se bude konat již avi‑
zovaný kurz pro školní děti. Budeme
vyrábět překvapení pro maminky na Den matek. Ještě
máme několik volných míst. Přihlaste své děti včas, ať
víme, kolik si máme s paní lektorkou připravit materiálu.

Dále je několik volných míst na Malování mandal s paní
lektorkou Martinou Ženožičkou Hanouskovou technikou
tečkování, který se bude konat 23. 4. 2022. Naučíte se
míchat barvy, připravit si podklad, aby se mandala po‑
dařila. Odnesete si svoji originální mandalu na plátně
o velikosti 30 x
30 cm. Mandaly
jsou překrás‑
né a určitě by
byly skvělým
dárkem.
Marcela Daňhelová,
vedoucí Výtvarné
dílny Zahrádky

Co jsme psali před dvaceti lety
• Před dvaceti lety v dubnu 2002 in‑
formovala starostka obce v úvod‑
níku o vybudování podkladu
čapího hnízda. Hnízdí místo bylo
připraveno dle rad ornitologů.
• V březnu proběhlo vítání občánků,
na kterém každé vítané dítě do‑
stalo 500 Kč jako vklad na vklad‑
ní knížku od banky Waldviertler
Sparkasse.
• Nejen v souvislosti s Dnem země
22. dubna se uklízela veřejná pro‑
stranství po celé obci.
• Zastupitelé schvalovali zprávu
o hospodaření obce v roce 2001.
Příjmy i výdaje byly vyrovnané,
a to ve výši 7 102 200 Kč.
www.zahradky.cz

• Obec žádala o dotace na vybudo‑
vání pěšiny okolo kaple k hornímu
rybníku a na rekonstrukci veřejné‑
ho osvětlení v Horních Dvorcích.
• Mateřská škola
Zahrádky pořáda‑
la zápis dětí do MŠ.

elektrické energie v Zahrádkách.
Obecní zastupitelstvo schválilo
obecní účty za rok 1936, kdy celko‑
vé příjmy činily 16 675,30 Kč a vý‑
daje 13 171,75 Kč.

• Z kroniky obce
z jara roku 1937
jsme se dozvědě‑
li, že místní ochot‑
níci hasičského
sboru dne 7. břez‑
na sehráli frašku
Blázinec v blázin‑
ci. Konala se valná
hromada Družstva
pro
rozvod
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Kubíčková Marie, Zahrádky, oslavila dne 8. dubna 78 let
Lutovský Josef, Zahrádky, oslavil dne 9. dubna 75 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslavila dne 10. dubna 91 let
Novotná Eliška, Zahrádky, oslavila dne 12. dubna 78 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslaví dne 24. dubna 78 let

Opustili nás
Rod Jan, Zahrádky, zemřel dne 10. března 2022

SDH Zahrádky a Spolek žen Zahrádky pořádá

28. 5. 2022 od 20.00 hodin v KD Zahrádky

k tanci a poslechu zahraje kapela Kdossi

vstupné 100 Kč
občerstvení zajištěno
Těšíme se naviděnou

Informace
Obecní knihovna
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Úřední hodiny obecního úřadu
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Obecní úřad a obecní knihovna
budou v pondělí 18. dubna uzavřeny – SVÁTEK

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).

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 5. května
ve 20:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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