25. ročník

březen 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Březnové jednání zastupitelstva obce se konalo tradičně první čtvrtek v měsíci. Provozní
výtvarné dílny Marcela Daňhelová představila výroční zprávu dílny. Zastupitelé také schválili
další rozpočtové opatření nebo rozhodli podat žádost o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů
Zahrádky.
Výroční zpráva každoročně shrnuje fungování Výtvarné dílny Zahrádky za uplynulý rok.
Letos v červnu oslaví dílna již dvacet let od svého otevření. V posledních několika letech je
počet pořádaných kurzů i množství klientů zhruba stejný. Loni se v dílně odehrálo 33 kurzů,
kterých se zúčastnilo 319 klientů.
Dílna skončila ve ztrátě zhruba
38 500 Kč. Zařízení, jako je místní
výtvarná dílna, nejsou primárně
výdělečným podnikem. Zastupitelé
ale diskutovali o tom, jak ztrátu
v příštích letech snížit. Letos by také
mělo být otevřeno víc kurzů pro děti
z místní Mateřské školy a v plánu je
znovu využít i pec na keramiku.
Výroční zprávu Výtvarné dílny
Zahrádky zastupitelé schválili. Víc
informací ze zprávy si můžete
přečíst na straně č. 3.
Zastupitelé také schválili rozpočtové opatření č. 1/2019. V obecním rozpočtu došlo
k několika drobným změnám. V oblasti příjmů přibylo 4 500 Kč ze státního rozpočtu oproti
předpokladu. Na straně výdajů například přibyla částka 30 962 Kč, o kterou byl navýšen
rozpočet na opravu kotelny a prádelny v Mateřské škole Zahrádky. O stavebních úpravách
ve školce dále informujeme na straně č. 2. Celkem je změna ve financování 28 000 Kč. Tento
rozdíl byl vyrovnán přebytkem z loňského roku.
Zastupitelé přijali záměr souhlasu se stavbou u domů č. 11 a 12, kde bude firma E.ON
přemisťovat přípojku do země a část vedení je na obecním pozemku.
Jihočeský kraj vyhlásil Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského
kraje. Obec Zahrádky se rozhodla požádat o dotaci na nákup několika hadic, kalového
čerpadla a výsuvného žebříku. Celkem půjde o investici asi 30 000 Kč a obec by z této částky
měla zaplatit zhruba 10 000 Kč. Pokud dotaci obec nedostane, zmíněné pomůcky se pořizovat
nebudou.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Končí splatnost místních poplatků
Splatnost místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu trvale
žijících občanů v obci Zahrádky a poplatku ze psů pro rok 2019 končí
31. března 2019. Majitelé rekreačních domů mohou poplatek
za komunální odpad hradit ještě do 30. června 2019. Nezapomeňte vyměnit od 1. 4. 2019
starou známku za novou na rok 2019.
Nový kotel a stavební úpravy v Mateřské škole Zahrádky
Mateřská škola Zahrádky má od poloviny února nový
plynový kotel. Během jarních prázdnin jeho výměnu,
včetně instalace nového bojleru, rozvodů a
vyvložkování komína, provedla firma Instalatérství
Petr Jebavý z Horního Bolíkova. Celá akce bude stát
zhruba 223 000 Kč bez DPH. O dotaci, která by část
těchto nákladů pokryla, ještě Jihočeský kraj
nerozhodl.
V souvislosti s výměnou kotle se ukázalo, že je
potřeba upravit sklepní prostor školky, ve kterém je
kotelna umístěna. Rozpočet na akci byl tak navýšen ještě o zhruba 31 000 Kč. Kotelnu totiž
školka doteď používala i jako prádelnu, což není úplně vhodné. Ve sklepě tak byla
vybudována příčka a vznikl tak samostatný prostor na pračku a sušičku. Dále byl opraven
strop, vyměněny protipožární dveře a v plánu je i obložení části prádelny a vydláždění
podlahy.
Výsadba nových stromů v obecním lese
Celkem 840 sazenic stromků bude v příštích dnech vysázeno
v obecním lese. Zalesní se tak mýtina asi 300 metrů od „skály“
u potoka. Vzhledem k tomu, že jde o velmi podmáčené místo, byla
vybrána jako nejvhodnější dřevina olše. Na výsadbu obec požádá
o dotaci. Tímto děkujeme správci obecních lesů Richardu Kovářovi i
všem, kteří mu s výsadbou budou pomáhat.

Nová služba pro občany – informační SMS
Pokud máte zájem dostávat sms zprávy s aktuálními
informacemi, napište SMS ve tvaru „ANO jméno a příjmení“
na telefonní číslo 725 031 463. Služba je dobrovolná a bezplatná.
Tento informační systém nebude sloužit k žádným reklamním
nebo propagačním účelům, ale pouze k rozesílání informací,
které je třeba dostat k obyvatelům obce co nejrychleji, tedy
například v případě havárie vody a podobně. Těm, kteří se už přihlásili, jsme v neděli
10. března posílali sms s informací o vyhlášeném kalamitním stavu společností E.ON.
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Výroční zpráva Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2018
V roce 2018 jsme uspořádali 33 kurzů, kterých se zúčastnilo 319 klientů. Celkový průměrný
počet klientů na kurz je 9,6 klientů. Což je uspokojivý stav.
Pokud jde o zastoupení žen (téměř 33 % z celkového počtu) a mužů (0 % z celkového počtu),
představují ženy trvale velkou většinu našich klientů u programových kurzů. Pokud jde
o zastoupení dětí a dospělých, představují děti 67 % klientů roku 2018.
V roce 2018 jsme nabízeli 32 programových kurzů, z nichž jsme 11 otevřeli. Ty
představují 37 % ze všech uskutečněných kurzů v roce 2018. Pod vedením 7 lektorek se
jich účastnilo 65 žen. Stále je velký zájem o techniku Patchwork a šití obecně. Pro tuto
techniku byly uskutečněny 3 kurzy a pro další šití ještě 5 kurzů.
Po delší době jsme v tomto roce mohli opět nabídnout své služby pro školy se školním
výletem nebo pro školy v přírodě.
Prvním zájemcem byla Základní škola Jaroměřice nad Rokytnou, která k nám zavítala
s devátou třídou na školní výlet. Pro ně to byl kurz Skleněný šperk a zúčastnilo se ho 18 osob.
Další školou byla Základní škola Chotýšany. Jejich pobyt u nás pro ně byla škola v přírodě a
strávili u nás týden. Z nabídky, kterou jsme jim poskytli, škola vybrala kurz Tisk na látku –
mandalky a tuto techniku si vyzkoušelo 33 osob.
Poslední školou byla Církevní základní škola Orbis-Pictus Tábor, i ta u nás pobyla celý týden.
Škola si z nabídky vybrala tři kurzy – Tisk na látku – mandalky, Krabička na poklady a Šperk
z pryskyřice. Celkem se těchto kurzů zúčastnilo 15 osob. Celkem jsme v této kategorii
uskutečnili 5 kurzů pro 66 osob.
V jarním a podzimním běhu jsme uskutečnili 11 dětských kurzů z nabídnutých 17 kurzů
pro děti z obce a okolí. Přičemž šest kurzů jsme z organizačních důvodů neotevřeli a dva
kurzy jsme pro velký zájem otevřeli 2x, celkem jich tedy bylo 13. Tyto kurzy jsou téměř
40 % z konaných kurzů. Vedlo je 7 lektorek, náklady na ně byly již tradičně z 50% dotovány
obcí. Kurzů se účastnilo 129 dětí (44 klientů) ve školním věku, což je jen o 12% (37,5%) více
oproti loňskému roku; 11 dětí bylo ze Zahrádek, další děti byly z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Pro místní Mateřskou školu Zahrádky se konaly dva kurzy – Pletení košíčků a Skleněné
svícínky. Celkem se kurzů zúčastnilo 18 dětí.
V roce 2018 proběhly 2 předváděcí kurzy a patří ke stálicím v naší nabídce. Adventní
aranžmá si našlo své stálé zákazníky a ti pravidelně aranžmá rok co rok navštěvují a poptávají
je dopředu.
V roce 2018 skončila dílna ztrátou 38 449,50 Kč. Materiál na skladě k 31. 12. 2018 je
v hodnotě 63 170,49 Kč. Výdaje celkem byly necelých 109 000 Kč a příjmy zhruba
70 000 Kč.
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DÁLE INFORMUJEME


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsme měli v naší
MŠ masopustní karneval. Děti si
donesly z domova svoje masky, do nich
se převlékly, zasoutěžily si a pak si
zatancovaly při diskotéce a na závěr
dostaly sladké pohoštění a domů si
odnesly masky, které si samy vyrobily děvčata Manku, kluci Rumcajse.
Jana Harudová
ředitelka MŠ



SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY

V sobotu 16. února uspořádal
Spolek
žen
Zahrádky
v místním kulturním
domě
tradiční karneval. Letošní
ročník byl opravdu rekordní –
v sále se sešlo 136 dětí a 136
dospělých. Děti si s chutí
zatancovaly a
předvedly
v plné
kráse
nejrůznější
masky. Tradičně bylo k vidění
spoustu princezen, rytířů,
zvířátek všeho druhu, ale
nechyběly ani
originální
kousky jako třeba hroznové
víno.
Pro děti byla připravena bohatá tombola,
ve které byly stovky drobných i větších
dárků. V hlavní slosovatelné tombole si
pak ti, kteří měli štěstí, přišli třeba
pro poukázky na pizzu, vstup do bazénu
nebo dorty z místní cukrárny. Nechybělo
ani občerstvení v podobě zákusků nebo
párků v rohlíku a zakoupit si děti mohly i
nejrůznější balónky nebo konfety. Všem,
kteří poskytli dary do tomboly nebo se
na uspořádání
karnevalu
podíleli,
děkujeme, a to především předsedkyni
Spolku žen Janě Bartákové.
za Spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková
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Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY

V této rubrice se budeme pravidelně vracet o dvacet let zpět, abychom si připomněli, čím
tenkrát žily Zahrádky. A co se tedy psalo v Zahrádeckém zpravodaji v březnu roku 1999?


Od března 1999 měly zahrádecké děti obecní školku zadarmo. Do té doby rodiče
platili školné ve výši 150 Kč za měsíc. Obec tak chtěla podpořit fungování školky,
protože v té době dětí ubývalo.



Zastupitelstvo zadalo veřejnou zakázku na rekonstrukci části mateřské školy
na turistickou ubytovnu firmě Aquares s.r.o. ze Stráže nad Nežárkou.



Zastupitelé také schválili změnu z čističky se zemním filtrem CINIS na kořenovou
čistírnu odpadních vod.



Zahrádecký spolek zval na Velikonoční koncert v evangelickém kostele a
na Velikonoční výstavu v sále Obecního domu.



Svaz žen uspořádal karneval v KD Zahrádky u Šebestů, na který dorazilo 160 dětí.
Nechybělo předtančení v podání tanečního kroužku ze ZŠ ve Studené a poprvé byla
také tombola.



Zvali jsme také na besedu o typologii s vizážistkou Marií Krajníkovou.

FOTO VZPOMÍNKY

Budova současného Obecního
úřadu.
V roce 1966 – 1967 byla
zbourána
stará
požární
zbrojnice a postavena nová,
v poschodí byly kanceláře
MNV. Na místě nynější
požární
zbrojnice
stával
domek „Veselíčků“, který byl
zbourán.
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VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY
2019
KURZY PRO DĚTI VE VĚKU ZŠ
Nabízím dětem 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.
kontakt: mobil 724 195 007, e-mail: vyda@zahradky.cz
Přihlášky na kurzy je třeba předat co nejdříve.
Ceny kurzů plaťte na místě do pokladny.
KURZ
VELIKONOCE
ŘEZBÁŘSTVÍ - PŘÍVĚŠEK
KOŽENKOVÉ BROŽE
TISK NA LÁTKU - MANDALKY

LEKTOR
H. Kulíková
J. Štěbeták
K. Hátleová
K. Hátleová

PENĚŽENKA, PENÁLEK

M. Fáberová

NOTÝSEK
KOŠÍČKY Z PEDIKU
SUCHÁ VAZBA
ŘEZBÁŘSTVÍ - PŘÍVĚŠEK
ENCAUSTIKA
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

H. Kružíková
K. Hátleová
K. Kuřinová
J. Štěbeták
H. Kulíková
K. Hátleová

PLETENÍ Z PAPÍRU

DATUM
30. března
6. dubna
27. dubna
11. května

OD - DO
9.00 – 11.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
14.00 – 17.00

1. června 14.00 – 18.00
8. června
22. června
6. září
14. září
21. září
5. října

CENA KČ
150 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
250 Kč

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 16.00
9.00 – 11.00
14.00 – 17.00

200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč

H. Kulíková

26. října 9.00 – 11.00

200 Kč

ZVONEČEK

K. Hátleová

2. listopadu 14.00 – 17.00

200 Kč

KORÁLKOVÉ HVĚZDIČKY

J. Ditrichová

16. listopadu 9.00 – 12.00

200 Kč

SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ SVÍCÍNKY

E. Janů

23. listopadu 14.00 – 17.00

200 Kč

PŘÁNÍČKA A JMENOVKY

H. Kulíková

30. listopadu 9.00 – 11.00

150 Kč

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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SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
pořádá dne 12. 4. 2019

VEČER PRO ŽENY
v KD Zahrádky od 18.00 hod.
PROGRAM:
představení kosmetiky tianDe
krátká přednáška na téma
˝Lymfatický systém˝
přehlídka a nabídka kabelek značky GALAJANA
vstupné dobrovolné
v případě zájmu se rezervujte
na tel. číslech: 723 679 936, 723 004 163

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám
Štefl Josef, Zahrádky,
oslavil dne 3. března 72 let

Barták Josef, Zahrádky,
oslavil dne 10. března 78 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 18. BŘEZNA 2019 DO 14. DUBNA 2019
DATUM
pondělí 18. 3.
čtvrtek

21. 3.

pondělí 25. 3.
čtvrtek

28. 3.

sobota 30. 3.
pondělí 1. 4.
čtvrtek

4. 4.

sobota
pondělí

6. 4.
8. 4.

čtvrtek
1

11. 4.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

19.00
14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

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

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Velikonoce – tvoření z papíru1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Jednání zastupitelstva
Řezbářství – přívěšek1

obec

Veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 15. 4. 2019 – 12. 5. 2019 je v pondělí 8. dubna 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

RYBY 19. 2. – 20. 3. 

BERAN 21. 3. - 19. 4. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Mgr. Eliška Čermáková. 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 11. 3. 2019, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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