15. ročník

únor 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. února 2009
&

Usnesením č. 8/2009 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2008.
Obec hospodaří se schváleným rozpočtem a každá změna (např. získání dotace a
s ní spojené výdaje) musí být projednána a schválena zastupitelstvem obce. Tímto
rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet obce upraven, konkrétně v příjmech
byl navýšen o 40 600 Kč, ve výdajích snížen o 74 200 Kč a ve financování zvýšen o
114 800 Kč.

Usnesením č. 9/2009 zastupitelé přijali Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky
v oblasti poskytování informací v roce 2008 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
Výroční zpráva o činnosti Obce Zahrádky
v oblasti poskytování informací v roce 2008
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

&

Obec zveřejňuje dle §18 zákona č. 106/199 Sb. následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace: 0
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
&

Usnesením č. 10/2009 zastupitelé schválili „Zápis o výsledku řádné inventarizace
majetku Obce Zahrádky provedené ke dni 31. 12. 2008“ ze dne 2. 2. 2009.
Aktiva obce činila ke dni 31. prosince 2008 částku 50 953 144,26 Kč, pasiva částku
2 997 745,20 Kč. Oproti roku 2007 byla aktiva navýšena o 1 625 898,48 Kč (největší
položkou je dokončení akce Obnova místní komunikace 6c – k Jistuze) a pasiva
rovněž zvýšena o 452 935,28 Kč (zde je to hlavně z důvodu přijaté půjčky na
profinancování zmíněné akce).
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&

Usnesením č. 11/2009 zastupitelé přijali zprávu o způsobu využití státní půjčky
Fondu rozvoje bydlení.
V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná půjčka z tohoto fondu.

&

Usnesením č. 12/2009 zastupitelé rozhodli:
1. přesunout číslo popisné 1 z parcely č. st. 4/2 na parcelu p.č. st. 4/3,
ve vlastnictví manželů Dubových,
2. přidělit číslo popisné 109 na p.č. st. 181, vlastník Bc. Luboš Müller,
3. přidělit číslo popisné 110 na p.č. st. 59/1, vlastník Jana Vopravilová.

&

Usnesením č. 13/2009 zastupitelé rozhodli poskytnout finanční příspěvek Svazu
tělesně postižených Studená ve výši 100 Kč na člena s trvalým pobytem
v Zahrádkách.

&

Usnesením č. 14/2009 zastupitelé rozhodli neobjednávat složení Zahrádecké polky.
Textař p. Jaroslav Hájek oslovil starostu s nabídkou složení Zahrádecké polky.

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

Nabízíme vám zhotovení pevné kroužkové vazby (formát A4). Kdo si
schovává např. Zahrádecký zpravodaj nebo chce mít dokumenty pohromadě,
může využít této nabídky. Cena za svázání dokumentů je do 50 ks listů
za 40 Kč, cena do 100 ks listů je 50 Kč. Např. svázání zpravodaje za r. 2008
vyjde na 40 Kč.

V kanceláři OÚ si lze vyzvednout publikaci „Katalog poskytovatelů
sociálních a souvisejících služeb v Jindřichově Hradci“, kterou nám
bezplatně poskytl Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor sociálních věcí.
Jsou zde přehledné informace a kontakty o organizacích, které tyto služby
zabezpečují pro děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením,
osoby se zdravotním postižením a pro seniory.

V měsíci lednu zhlédlo internetové stránky obce na adrese www.zahradky.cz
2 684 návštěvníků.
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Oznamujeme občanům, že od začátku tohoto roku je již v provozu pracoviště Czech
POINT, na které jsme získali v roce 2008 dotaci (informace v srpnovém a zářijovém čísle
zpravodaje). Nyní vám zde nabízíme přehled, jaké zde můžete získat výpisy, co k tomu
potřebujete a ceník za výpisy:

Výpis z Katastru nemovitostí
- po sdělení katastrálního území, čísla listu vlastnictví, čísla parcely nebo čísla
popisného, vám vytvoříme ověřený výpis na počkání
Výpis z Obchodního rejstříku (platný, úplný)
- na počkání vám vytvoříme platný ověřený výpis na základě sdělení IČ
obchodní organizace
Výpis z Živnostenského rejstříku
- na počkání vám vytvoříme platný ověřený výpis na základě sdělení IČ
podnikatele nebo obchodní organizace

Ceník výpisu z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku
1. strana ……………………………………………....... 100 Kč
2. a každá další strana ………………………………… 50 Kč
Výpis z Rejstříku trestů
- na počkání vám vytvoříme platný ověřený výpis po předložení platného
občanského průkazu nebo cestovního pasu

1 výpis …………………………………..…………........ 50 Kč
Výpis z Centrálního registru řidičů
- na počkání vám vytvoříme platný ověřený výpis z Bodového hodnocení osob
po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu

1 výpis z Bodového hodnocení osob ..…………….. 100 Kč
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MUDr. Anna Spurná, praktická lékařka pro děti a dorost,
oznamuje občanům změnu ordinační doby:
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DÁLE INFORMUJEME
v MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý dne 24. února 2009 k nám do mateřské školy přijede divadlo
Pampeliška. Děti uvidí pohádku O Popelce. Mohou se přijít podívat i
maminky s dětmi, které do školky nechodí. Budete vítáni. Věříme, že se
představení bude opět líbit. Začátek je v 8.30 hodin. Vstupné činí 30 Kč.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
v ZO ČSŽ ZAHRÁDKY
Dne 31. 1. 2009 naše organizace Českého svazu žen v Zahrádkách zorganizovala Dětský
karneval, který se konal v kulturním domě v Klátovci. Karneval začal ve 14 hodin krásnou
diskotékou. Potom si děti mohly zakoupit bohatou tombolu a na konci karnevalu se ještě
slosovávalo 25 dětských vstupenek. Také jsme vybírali
3 nejhezčí masky. Na 3. místě se umístila Karkulka ze

Studené, na 2. místě Vodník ze
Zahrádek a na 1. místě Pirát ze
Studené. Na karneval do Klátovce se
přišlo podívat 70 dětí a ještě více
dospělých. Během karnevalu si každý
mohl zakoupit
zákusky,
párek
v rohlíku a jiné občerstvení. Myslím si,
že se nám karneval opět vydařil a
budeme se těšit na další rok.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, kteří nám věnovali věci do
tomboly.
Jana Bartáková
místopředsedkyně ZO ČSŽ
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VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY
2009
KURZY PRO DĚTI VE VĚKU ZŠ

Desátým rokem nabízím dětem z našeho kraje možnost účastnit se kurzů ve výtvarné dílně,
které pořádám jenom pro ně.
Výtvarná dílna je zařízením obce a jsem ráda, že cena kurzů představuje pro rodiče dětí pouze
polovinu nákladů obcí na kurzy vynaložených. V ceně je nejen pobyt v dílně a vedení
odborného lektora, ale i všechen spotřebovaný materiál, a z každého výtvarného či
rukodělného kurzu si dítě odnese domů hotový výrobek.
Kurzy lze objednávat jednotlivě.
Přihlášky na kurzy konané v březnu je třeba předat co nejdříve a u ostatních do konce
března 2009.
Ceny kurzů zaplaťte do konce dubna 2009.
KURZ
ZVÍŘÁTKA ZE SENA
VELIKONOČNÍ KRASLICE
PLETENÍ KOŠÍČKŮ
PATCHWORK
MALOVANÝ SKLENĚNÝ ŠPERK
BATIKA A TISK NA LÁTKU
ŠPERKY Z KOMPONENTŮ
SMALTOVANÉ ŠPERKY *
ZVONEČKY
PLSTĚNÉ ŠPERKY
PODZIMNÍ ARANŽMÁ
MALOVÁNI NA HEDVÁBÍ
VIZOVICKÉ PEČIVO
PORCELÁN
KRABIČKY
KERAMIKA

LEKTOR
E. Pechková
L. Soukupová
K. Hátleová
M. Fáberová
K. Hátleová
E. Přibylová
E. Přibylová
O. Kolář
K. Hátleová
V. Šádová
K. Kuřinová
M. Daňhelová
J. Frk
E. Přibylová
H. Kružíková
V. Semotánová

DATUM
21. března
8. dubna
18. dubna
23. května
23. května
28. května
6. června
20. června
12. září
19. září
24. září
7. října
10. října
24. října
7. listopadu
14. + 21. listopadu

OD - DO
14.00 – 17.00
15.00 – 17.00
14.00 – 18.00
9.00 – 12.00
14.00 – 16.00
15.00 – 17.00
14.00 – 16.00
14.00 – 17.00
12.00 – 17.00
14.00 – 17.00
15.00 – 17.00
15.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
15.00 – 18.00

CENA KČ
150,50,150,155,150,150,150,200,140,100,150,100,50,150,100,130,-

*Zvláště bych chtěla upozornit na kurz Smaltované šperky. Vzhledem k náročnosti kurzu a
k bezpečnosti dětí je zapotřebí přítomnosti jednoho z rodičů u dětí do 11 let.
Na čas strávený společně s dětmi ve výtvarné dílně se opět těším a věřím v jejich radost ze
získaných dovedností a odnášených výrobků.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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Trocha poezie od naší spoluobčanky
Zima je krutá vládkyně,
bílý šat ráda nosí,
nedbá, když zvířátka, ptáčkové
o trochu tepla prosí.

K zemi však bývá milostivá,
sněžnou ji peřinou přikrývá,
a pod ní broučky, semínka
mrazivým dechem zahřívá.

Musíme ptáčky nakrmit,
pomoct jim přežít zimu,
pak lesní zvěři založit,
do tepla spěchat domů!

L. P. 2009

Staré lidové únorové pranostiky:
•
•
•

%

Když únor vodu spustí,
ledem ji březen zahustí.
Když je únor mírný ve své moci,
připílí si s mrazem březen i v noci.
Leží-li kočka v únoru na slunci,
jistě v březnu poleze za kamna.

POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …
Ø Potěšilo nás, že mají naše ženy ze ZO ČSŽ chuť nezištně pracovat v jakémkoliv
ročním období. Za krásně zorganizovaný karneval jim patří jistě poděkování nejen
od nás, ale věřím, že i od našich nejmenších. Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

¯å

Blahopřejeme k narozeninám
Blechová Marie, Horní Dvorce č.p. 15,
oslaví dne 14. února 96 let
Svobodová Růžena, Zahrádky č.p. 39,
oslaví dne 16. února 81 let
Kolmanová Jaroslava, Zahrádky č.p. 12,
oslaví dne 20. února 74 let
Plecháč Václav, Zahrádky č.p. 67,
oslaví dne 29. února 77 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. ÚNORA 2009 DO 15. BŘEZNA 2009
DATUM
pondělí 16. 2.
úterý
17. 2.
čtvrtek 19. 2.

HOD.
16 – 19
16 - 17
8.30

MÍSTO
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

sobota
pondělí
úterý
čtvrtek

21. 2.
23. 2.
24. 2.
26. 2.

10 – 12
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní knihovna
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

sobota 28. 2.
pondělí 2. 3.
úterý
3. 3.
čtvrtek
5. 3.

10 – 12
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní knihovna
obecní úřad
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

sobota
7. 3.
pondělí 9. 3.
úterý
10. 3.
čtvrtek 12. 3.

19.00
10 – 12
16 – 19
16 – 17
8.30

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

Jednání zastupitelstva
veřejný internet, knihy a časopisy

sobota

10 – 12

obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

14. 3.

AKCE
Biblická hodina pro děti

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

obec
Obec
úřední doba

Biblická hodina pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 3. 2009 – 12. 4. 2009 je v pondělí 9. března 2009.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

VODNÁŘ 20. 1. - 18. 2.

h

RYBY 19. 2. – 20. 3.

i

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. 2. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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