25. ročník

duben 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V dubnu se zastupitelé sešli první čtvrtek v měsíci a na programu jednání byla například
výroční zpráva obecní knihovny, hospodaření Mateřské školy Zahrádky nebo žádost o prodej
obecního pozemku.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2019. Šlo o vyúčtování daně z příjmu
právnických osob. Obec Zahrádky má povinnost každý rok podávat daňové přiznání. S touto
položkou vždy dopředu počítá i rozpočet. Za loňský rok ale byly příjmy obce vyšší, než se
předpokládalo, protože byla obec nucena prodat akcie České spořitelny. Kvůli tomu byla i
větší daň z příjmu, a to konkrétně o 90 470 Kč. Reálně ale obec žádnou daň neplatí, je i
příjemcem své vlastní daně, i když přiznání podat musí. Jde jen o účetní operace.
Knihovnice Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková vypracovaly výroční zprávu o činnosti
Obecní knihovny Zahrádky. Knihovna má aktuálně 45 čtenářů a celkem během minulého
roku proběhlo v knihovně 256 fyzických návštěv. Další informace z výroční zprávy si můžete
přečíst na straně č. 3.
Posledním shrnujícím dokumentem
za minulý rok byla účetní závěrka
Mateřské školy Zahrádky. Kromě
účetnictví
samotné
MŠ
spadá
pod školku také turistická ubytovna.
Mateřská škola skončila v zisku
65 468,16 Kč a turistická ubytovna
55 051,15 Kč. Do zisku ubytovny se
započítávají i příjmy z prodeje obědů
místním obyvatelům i návštěvníkům.
Další bod programu se opět týkal
Mateřské školy Zahrádky. Ředitelka
školky
totiž
doručila
žádost
o ponechání celého zisku z hospodaření za rok 2018. Mateřská škola skončila mimořádně
v zisku díky neinvestičnímu příspěvku, který příspěvkové organizaci obec minulý rok
poskytla. Zisk bude použit na zaplacení energií a na výplatu mezd učitelek. Od ledna je totiž
ze zákona nutné, aby se učitelky ve třídě takzvaně překrývaly. Mateřská škola má na náklady
spojené s „překrýváním učitelek“ schválenou dotaci, ta ale bude poskytnuta MŠ nejpozději
v září.
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Další dva projednávané body souvisí se záměrem souhlasu se stavbou, který zastupitelé
schválili na minulém zasedání. Jde o to, že firma E.ON bude přemisťovat elektrické vedení
u domů č.p. 11 a 12 do země a část vedení je na obecním pozemku. Zastupitelé tak schválili
souhlas se stavbou a také smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Zastupitelé také řešili doručenou žádost od majitele místní nemovitosti o prodej dvou
obecních pozemků v místní části Horní Dvorce. Majitel domu v Horních Dvorcích si chtěl
rozšířit zahradu asi o 330 m2. Jeden z pozemků má ale pro obec strategický význam v rámci
budoucího rozvoje obce, a tak žádosti o prodej zastupitelé nevyhověli v plném rozsahu. Přijali
pouze záměr prodeje druhého pozemku z této žádosti o výměře 48 m2.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Vrt na pitnou vodu má stavební povolení
Obec Zahrádky intenzivně pracuje na tom, aby byl co nejdříve
vybudován a zprovozněn hlubinný vrt na pitnou vodu. Zejména
v minulém roce se ukázalo, že v době, kdy je stále větší sucho, je
potřeba mít k dispozici ještě jiný zdroj vody než studně.
Jak už jsme informovali v minulých číslech zpravodaje, odborná firma
vybrala vhodné místo pro vrt v lokalitě „za bramborárnou“. Na stavbu
byl vypracován projekt a nově má vrt i stavební povolení. Současně
dotace, o kterou obec žádala, je ve fázi takzvané akceptace.

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství kvůli kůrovcové kalamitě
Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit, přivodily oslabení
vitality a odolnosti zvláště jehličnatých lesních porostů prakticky na celém území České
republiky. To má za následek přemnožení hmyzích škůdců lesních porostů, které v některých
krajích dosáhlo mimořádně závažného kalamitního stavu. Lesní porosty na velké části území
České republiky byly navíc v roce 2018 a na počátku roku 2019 opakovaně zasaženy silným
větrem, sněhem a námrazou. V souvislosti s tím vydalo Ministerstvo zemědělství vyhlášku,
která doplňuje lesní zákon. Celé znění vyhlášky je zveřejněno na www.zahradky.cz sekce
úřední deska.
 V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost
vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a
účinnou asanaci zůstává zachována;
 V lesích se stanoví, že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby
musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku.
 Současně se povoluje, aby při zalesňování kalamitních holin o souvislé výměře větší
než 2 ha byly ponechány nezalesněné pruhy o šířce až 5 metrů ve vzdálenosti
přiměřené velikosti, terénním a ostatním poměrům zalesňované plochy, minimálně 20
metrů, a tam, kde kalamitní holina tvoří okraj lesa, se povoluje ponechat nezalesněný
pruh o šířce až 5 metrů pro vytvoření porostního pláště.
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Výroční zpráva Obecní knihovny Zahrádky za rok 2018
První zmínka o zahrádecké knihovně v zachovalých
„Protokolech schůzí obecního zastupitelstva v Zahrádkách“ je
ze dne 29. března 1922, kdy bylo rozhodnuto o sloučení
knihoven obecní, hasičského sboru a místního odboru Jednoty
Pošumavské v jednu veřejnou obecní knihovnu.
V roce 2018 se počet registrovaných čtenářů navštěvujících
Obecní knihovnu Zahrádky zvýšil na 45, z toho je 12 čtenářů
do 15ti let. Během roku proběhlo v knihovně celkem 256
fyzických návštěv, čímž došlo oproti roku 2017 k mírnému
navýšení o 7,1 % (r. 2017 – 239 návštěv). Pokles návštěvnosti
z předchozích let se zastavil, ale pokles u počtu výpůjček
zůstal.
Knihovna disponuje celkem 1 357 tituly krásné literatury a 289
tituly naučné literatury. V roce 2018 byly naší knihovně
darovány 2 kusy knih, vyřazeny nebyly žádné knihy. Využívali jsme výpůjční služby
z Městské knihovny v Jindřichově Hradci. Bylo zapůjčeno celkem 636 kusů knih.
V roce 2018 odebírala knihovna stejně jako v předchozích letech 3 časopisy - Bydlení, Zdraví
a Floristika. Dalším periodikem k zapůjčení je časopis Grand Biblio – časopis pro čtenářskou
veřejnost o knihách ze všech stran, který nám bezplatně dodává Městská knihovna Jindřichův
Hradec. 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, National Geographic a další. Zájem o výpůjčku periodik je značný. Z celkového
počtu výpůjček (216 ks) tvoří výpůjčky periodik 37 % (80 ks). Předplatné těchto časopisů má
tedy smysl. Někteří návštěvníci si dokonce půjčují pouze časopisy.
Vedle běžných služeb, které knihovna nabízí, umožňuje svým návštěvníkům využívat veřejný
internet. Nutno ale dodat, že vzhledem k větší dostupnosti internetového připojení
v domácnostech je i návštěvnost knihovny, co se týče internetu, malá. K dispozici
byla tiskárna s kopírkou a skenerem, kterou mohli čtenáři využívat. Od 1. 10. 2009 je
registrace čtenářů zdarma. Vstup na internet je zdarma. Tisk 1 strany A4 černobílá barva
3 Kč, barevný tisk 5 Kč.
Knihovna již od roku 2010 výjimečně zakoupí pár titulů nových knih z důvodu velkého
využití výměnného fondu s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci. V roce 2018 jsme
získali dotaci z Ministerstva kultury ve výši 15 000 Kč. Byl pořízen nový počítač včetně
příslušenství a SW Office Std 2016. Dále bylo hrazeno předplatné periodik. Celkové náklady
v r. 2018 byly ve výši 24 275 Kč.
Cyklistický závod
V sobotu 18. května naší obcí opět povede cyklistický závod RBB Tour 2019. Jde o etapový
závod v silniční cyklistice. Závod je zároveň vzpomínkou na cyklistu Jiřího Hudínka. První
etapa se jede v pátek kolem Číměře, druhá v sobotu v okolí Popelína a třetí v neděli kolem
Českého Rudolce.
Druhá etapa povede po této trati – Popelín – Horní Olešná – Zahrádky – Bořetín – Česká
Olešná – Popelín. Celý okruh měří 16,3 km a pojede se celkem deset kol. Dohromady tak
cyklisté ujedou 163 km.
Obec Zahrádky s pořádáním závodu souhlasila. Žádáme tak občany, aby zhruba v čase od 11
hod. do 16 hod. počítali s částečným omezením provozu v obci a jejím okolí. Na zajištění
bezpečnosti budou pořadatelé spolupracovat jak s Policií ČR, tak s místními dobrovolnými
hasiči.
3

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
15. - 18. 4. 2019.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 7. 3. 2019 jsme jeli s dětmi do ZŠ do Strmilova na kurz
dopravní výchovy. V tělocvičně 2 instruktoři seznámili děti, jak mají mít
seřízené kolo, jaké mají mít vybavení, než sednou na kolo. Společně jsme
poznávali dopravní značky a nakonec jsme shlédli akrobacii na kolech, která se dětem moc
líbila.
Ve čtvrtek 14. 3. 2019 k nám do MŠ přijel šašek „Hugo“
s programem „Roční období.“ Veselý šašek seznámil děti
s jarem, létem, podzimem a zimou a pak podle obrázků děti
určovaly do jakého období patří. Děti si s šaškem zacvičily,
zazpívaly a předvedly dobré znalosti.

Ve čtvrtek 21. 3. 2019
jsme s dětmi ve školce
vyrobili „Morenu“ a pak
jsme jí vynesli na louku
za ves. U potoka jsme jí zazpívali jarní písně a zarecitovali básně, tím jsme se se zimou
rozloučili a hodili jí do potoka.
Ve středu 27. 3. 2019 jsme navštívili
novou hasičskou zbrojnici. Pan Oto
Barták nás provedl a vyprávěl o práci
hasičů a o nářadích a strojích, které ke
své práci potřebují. Všem se nám
v nové hasičárně líbilo a na konec jsme
se společně vyfotili.
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 10 – 13 hodin
se v naší školce koná zápis dětí do MŠ
pro školní rok 2019/2020. Přijďte se
k nám s dětmi podívat, rádi Vám naší
školu ukážeme. S sebou si přineste
rodný list dítěte a občanský průkaz.
Jana Harudová
ředitelka MŠ Zahrádky
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé
období
se
konaly
dva
dětské kurzy.
Jedním
z kurzů bylo
Velikonoční
tvoření
z papíru s paní Hankou Kulíkovou.
Zájemců bylo více než dost a paní
lektorka pro naše děti měla připraveno
deset variant přáníček, což jsme nemohli
stihnout. Někteří stihli devět přáníček a
někdo méně a to
jsme
se
vůbec
nezastavili.
Na
zlobení nebyl prostě
čas. Moc pěkná
práce.
Dalším
kurzem
na začátku měsíce
dubna
bylo
Řezbářství
–
přívěšek s lektorem
Janem Štěbetákem.
Kurz byl určen už
pro starší děti. Děti
se naučily pracovat
s dlátkem a různými
nožíky.
Pan
Štěbeták dokonce
přivezl elektrickou
přímočarou pilku a
to bylo pro všechny
účastníky
velký
zážitek. Konečnou fází výroby přívěšku
bylo dočistění pomocí brusného papíru a
elektrické brusky s různými nástavci. Děti
si vyřezaly z lipového dřeva nebo
ze škumpy například kytičku, kytaru, dělené
srdíčko a různé další tvary.
Už se těšíme na podzimní termín dalšího
řezbaření.
Marcela Daňhelová
provozní VD
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 Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
I tentokrát se vrátíme o dvacet let zpět a připomeneme si prostřednictvím tehdejšího
Zahrádeckého zpravodaje čím žily Zahrádky v dubnu roku 1999.








Jaro v obci bylo ve znamení úklidu. V dubnu byl přistaven jak kontejner na
velkoobjemový odpad, tak byl zajištěn sběr papíru, kovového odpadu a poprvé i
nebezpečného odpadu.
Pomalu končily stavební práce spojené s výměnou kanalizace a opravou vozovek.
Byla zvýšena sazba vodného na 10 Kč/m3 a sazba stočného na 8 Kč/m3.
Česká televize natáčela v Zahrádkách reportáž o projektu „Partnerství pro setkávání“
do pořadu Tvář země.
Zpravodaj také upozornil na to, že je okolí Zahrádek ohroženo vzteklinou, protože se
několik případů této nemoci objevilo u lišek na Pelhřimovsku. A na území
Jindřichohradecka se objevila varroáza včel.
Starostka obce také děkovala lidem, kteří se dobrovolně účastnili brigády v mateřské
škole, kde se stěhovalo horní patro budovy. A poděkování patřilo i rodině Štifterově
z Horních Dvorců za darované knihy.
Zvali jsme také na besedu o včelách s panem Rudolfem Štíchou.
FOTO VZPOMÍNKY

Poslední „starý domek“ Pepíka Brchaně, ve kterém v době, kdy byla fotografie pořízena, ještě
bydlel. Dnes už z domu zbyla jen část stodoly u nově postaveného domu Daniela Brchaně.
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Zahrádky z ptačí perspektivy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Kubíčková Marie, Zahrádky,
oslavila dne 8. dubna 75 let
Lutovský Josef, Zahrádky,
oslavil dne 9. dubna 72 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky,
oslavila dne 10. dubna 88 let
Novotná Eliška, Zahrádky,
oslavila dne 12. dubna 75 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky,
oslaví dne 24. dubna 75 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 15. DUBNA 2019 DO 12. KVĚTNA 2019
DATUM
pondělí 15. 4.
čtvrtek

18. 4.

pondělí

22. 4.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

čtvrtek

25. 4.

8.30

sobota

27. 4.

pondělí

29. 4.

9.00
14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

20.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
obecní úřad

9.00
14.00

výtvarná dílna

čtvrtek

pondělí

2. 5.

6. 5.

čtvrtek

9. 5.

sobota

11. 5.

1

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

SVÁTEK
obec
dle přihlášení

výtvarná dílna

mikrobus Strmilov
popelnice

Drátování
Koženkové brože1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
Obec

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Batika – tisk na látku
Tisk na látku – mandalky1

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 5. 2019 – 16. 6. 2019 je v pondělí 6. května 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BERAN 21. 3. - 19. 4. 

BÝK 20. 4. – 20. 5. 

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 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 8. 4. 2019, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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