16. ročník

květen 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. května 2010


Usnesením č. 23/2010 zastupitelé schválili Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok
2009 s výhradou a přijali nápravné opatření k odstranění chyb a nedostatků
uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009.
Viz tabulka dále v textu. Byl přijat s výhradou z důvodu zjištěného nedostatku při
přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Jihočeského kraje.



Usnesením č. 24/2010 zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky
za rok 2009.
Viz další text.



Usnesením č. 25/2010 zastupitelé vzali na vědomí výsledek vyhlášení výběrového
řízení na půjčku z Fondu rozvoje bydlení.
V letošním roce nebyla podána žádná žádost o úvěr z tohoto fondu.



Usnesením č. 26/2010 zastupitelé schválili zřízení věcného břemene na parcele č.
787/3 v k. ú. Zahrádky pro firmu E.ON.
O tomto záměru jsme informovali již v dubnovém zpravodaji.



Usnesením č. 27/2010 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z „Grantového
programu Jčk na podporu ÚPD obcí “ a spolufinancovat tento projekt z rozpočtu
Obce Zahrádky.
Tato dotace je určena na pořízení nového územního plánu, na který jsme již
neúspěšně žádali v rámci PRV.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Očkování psů se letos uskuteční v pondělí 24. května. Tuto službu můžete
využít v Zahrádkách před Obecním domem od 15.30 do 16 hod. a
v Horních Dvorcích na návsi od 16 do 16.20 hod. Cena za očkování
zůstává stejná jako v loňském roce - vzteklina 90 Kč, trojkombinace 220 Kč.
Očkovací průkazy vezměte s sebou!

V měsíci dubnu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 2 093 návštěvníků.

stránky

obce

na

adrese

Dne 25. května 2010 bude uzavřena cesta z Horních Dvorců do
Bukovice z důvodu dokončení povrchové úpravy cesty po překopu.

Výroční zpráva Obecní knihovny Zahrádky za rok 2009
Obecní knihovna Zahrádky byla zřízena usnesením zastupitelstva obce č. 42/2001 ze dne 2. 7.
2001 podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), §84 odst. 2 písm. e, zák. č.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, §24 jako organizační složka
Obce Zahrádky. Činnost knihovny se řídí novým Knihovním řádem Obecní knihovny
Zahrádky od 1. 10. 2009. Otevírací doba knihovny byla od 1. 10. 2009 změněna ze soboty od
10 do 12 hodin na pondělí od 16 do 19 hodin na dobu úředních hodin Obecního úřadu
Zahrádky, případně dle dohody. V prvním pololetí roku 2009 byly knihy vedeny v systému
SW Lanius a během prázdnin byly knihy převedeny do Regionálního knihovního systému
Clavius REKS. Informace o knihovně jsou zveřejňovány v měsíčníku Zahrádecký zpravodaj a
na nástěnkách turistických zařízení v obci; trvale jsou zveřejněny na adrese
www.zahradky.cz. Knihovní fond Obecní knihovny Zahrádky lze prohlédnout na internetové
adrese http://alfa.knihjh.cz:83/zahradky/, kde lze vyhledávat knihy z katalogu z domova a
prohlédnout si své čtenářské konto.
V roce 2009 se počet čtenářů pravidelně navštěvujících obecní knihovnu ustálil na 20ti, z toho
2 do 15ti let. Struktura knihovního fondu k 31. 12. 2009: krásná literatura pro dospělé – 1 224
ks (63,1%), krásná literatura pro děti – 344 ks (17,8%), naučná literatura – 371 ks (19,1%),
celkem 1 939 ks (100%).
V knihovně přibylo za rok 2009 celkem 62 ks nových knih, které knihovna pořizuje
prostřednictvím Městské knihovny v Jindřichově Hradci, kde je zřízen fond na nákup knih a
kupuje je s 20% slevou. Během roku bylo vyřazeno celkem 421 kusů starších knih. Nejvíce
bylo vyřazeno krásné literatury pro dospělé (230 kusů), krásné literatury pro děti (104 kusů) a
naučné literatury (87 kusů).
V roce 2009 odebírala knihovna stejně jako v předchozích letech 3 časopisy - Bydlení, Zdraví
a National Geographic. Dalším periodikem k zapůjčení je časopis Grand Biblio, který nám
bezplatně dodává Městská knihovna Jindřichův Hradec.
Od 1. 10. 2009 je registrace čtenářů i využívání veřejného internetu zdarma.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 8. 4. nás
navštívil
pan
farář
Drahomír
Frühbauer,
který děti seznámil pohádkovou formou
s oslavou Velikonoc a s velikonočními
zvyky.
V pondělí 12. 4. měly děti besedu s policií
s pprap. Kupcem, který dětem vyprávěl o

práci policie, ukázal jim pracovní pomůcky
(děti si je mohly vyzkoušet) i policejní auto.
Děti byly poučeny, jak se mají chovat na
silnici jako chodci a při jízdě na kole jako
cyklisti.

V pátek 16. 4. jsme navštívili místní
pekařství u Kolmanů. Děti viděly, jak se peče
chleba, cukroví a jak se nakupuje v obchodě.
Děti dostaly čokoládový rohlíček, za který
tímto děkuji.

V pondělí jsme zavítali do hasičské zbrojnice,
kde pan Barták dětem vše odborně ukázal a
vysvětlil, k čemu slouží hasičský sbor. Děti
se se zájmem vyptávaly na práci hasičů a
s radostí si zkoušely hasičské přilby.

Ve středu 21. 4. jsme jeli do Strmilova do
mateřské školy na pohádku „O čarodějnici“.
Děti pomohly probudit sluníčko, jarní
květiny a zahnat zlou čarodějnici, která všude
rozhazovala odpadky. Děti byly pohádkovou
formou seznámeny s oslavou Dne Země (22.
4.) – s tříděním odpadu.
Ve středu 28. 4. jsme opět jeli do Strmilova na veselou pohádku „O pejskovi a zvířátkách“.
Děti viděly, že i zvířátka mohou být kamarádi, kteří se k sobě pěkně chovají a pomáhají si.
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V pátek 30. 4. si děti přinesly oblečení
čarodějnic včetně pani učitelky Jandové.
Celý den probíhal v duchu čarodějnic –
děti soutěžily, hrály hry, zpívaly a tančily.
Při procházce vesnicí pozvaly místní
občany na tradiční pálení čarodějnic.
Jana Harudová
ředitelka MŠ

 VÝTVARNÁ DÍLNA

V měsíci dubnu se konalo pět kurzů. Pro dětské klienty ve věku
základní
školy
vedla paní lektorka
Hedvika
Kružíková
kurz
Notýsky. Jak sám
název
kurzu
napovídá, vyráběli
jsme notýsky, které jsme zdobili barevnými
papíry, a paní lektorka přivezla vlastnoručně
vyrobené olejové a škrobové papíry.
S paní lektorkou Karlou Hátleovou, která vedla
kurz Pletení košíčků, jsme vyráběli
košíčky. Samotný výplet jsme si trochu
urychlili pomocí mašle, která na košíčku
dělala velkou parádu. Větší pozornost
jsme pak mohli věnovat uzávěrce košíčků,
která nás vždy pěkně potrápí.

Dalším kurzem pro děti byl kurz Patchworku,
který vedla paní lektorka Miroslava Fáberová.
Taštička se vždycky hodí a vlastnoručně ušitá
potěší dvojnásob. Na dekor jsme zvolili
jednodušší techniku sešívání čtverců a děvčata se
nadšeně zapojila i do sešívání. Speciální zdobení
pomocí knoflíků bylo opravdu originální.
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Posledním kurzem pro děti byl kurz Malovaný skleněný šperk, který vedla paní lektorka
Karla Hátleová. Každá z účastnic kurzu si
namalovala alespoň jednu sadu šperků, která se
skládala z přívěšku a z náušnic. Pak už záleželo na
nich, zda zvolily ještě jednu sadu, anebo různě
tvarované sklo či sklenici.

Pro dospělé klienty se konal pouze kurz
Patchworku, který vedla paní lektorka
Miroslava Fáberová. Jak se díla dařila,
můžete
posoudit
na
přiložené
fotografii. Tři klientky šily polštářky,
jedna paní se pustila do výroby kabelky
a další dvě šily dětské deky. Deky měly
speciální určení, a to pro narozené děti
odložené do kojeneckých ústavů na
Slovensku. Deka má pro ně být základním prvním jměním, které by je mělo provázet
životem. Je to moc krásná myšlenka. U nás v dílně se ocitla díky paní klientce právě ze
Slovenska. Její snažení podpořila i její sestra, a tak na Slovensko putovaly deky dvě. Jsou
opravdu krásné a barevně jsou řešeny jak pro holčičky, tak pro kluky. Určitě jim přinesou
radost.
Mám pro vás ještě dvě zprávy, které jsou pro chod dílny novinkou. Ve výše zmíněném kurzu
Patchworku projevila většina účastnic zájem o větší prohloubení této techniky. Po vzájemné
dohodě přítomných a pak konkrétněji s paní lektorkou přinášíme společně sérii kurzů
Patchworku, kterou začneme 6. 6. 2010. Cena jednoho kurzu je 550,- Kč. Při objednání celé
série 7 kurzů je cena 3 150,- Kč. Scházet se budeme 1x za měsíc, vždy v dopoledních
hodinách asi tak na 3 hodiny. Během každého kurzu vysvětlí paní lektorka jeden ze
základních bloků + další varianty či kombinace bloku, popovídáme si a vyměníme zkušenosti
s patchworkem. Po půl roce budeme mít našito 6-12 bloků a ty zkompletujeme do vrchní
patchworkové vrstvy. V předvánočním období budeme kompletovat hotový výrobek. Po
absolvování těchto kurzů z účastnic budou zkušenější patchworkářky a snad bychom mohly
spolupráci rozvíjet i dál a mohla by tak vzniknout klubová činnost. Pokud by někoho z vás
tato technika oslovila a chtěl by se k nám přidat, nechť tak učiní co nejdříve.
Další novinkou je mimořádný kurz Vinuté perle. Podrobnější informace najdete na
přiloženém plakátku. Dostala jsem nabídku od jedné klientky na tento velice zajímavý kurz.
Řekla jsem si, proč čekat až na příští rok, když si ho můžeme dopřát již letos. Neodkládejte
přihlášení příliš dlouho a nenechte si ujít výjimečný kurz.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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Pozvánka na mimořádný kurz

Vinuté perle

V měsíci září chystáme otevřít kurz vinutých perlí,
který povede paní lektorka Dana Kadeřávková.
Termín bude upřesněn dle zájmu. Vinuté perle jsou
nejstarším výrobkem ze skla v lidské historii vůbec.
Za svůj název vděčí výrobnímu postupu – horké
sododraselné sklo nahřáté v plameni do polotekuté
konzistence se navíjí na drát. Sledovat výrobu a
zdobení perlí je samo o sobě velkým zážitkem. Každý klient
obdrží svůj materiál a hořák, aby si zhotovil vlastní skleněné
korálky.
Cena základního 5ti hodinového kurzu činí 1 490,- Kč, dle
dohody můžeme na odpolední hodiny zařadit 4hodinový
pokračující kurz.
Na kurz se můžete hlásit telefonicky 724 195 007, pomocí emailu
vyda@zahradky.cz či online přihláškou na našem webu www.zahradky.cz do
31. května 2010.
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 Srdečně Vás zveme na Pouťové posezení s harmonikou u Bartáků, Zahrádky č.p. 74.
V pátek 14. 5. 2010 hraje p. Razima, v sobotu 15. 5. 2010 bude diskotéka s D. J. Markem.
Začátek vždy od 20 hodin.
manž. Bartákovi

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám

Bartáková Blažena, Zahrádky č.p. 76,
oslavila dne 9. května 80 let
Šteflová Anna, Zahrádky č.p. 1,
oslaví dne 16. května 80 let
Plecháčová Ludmila, Zahrádky č.p. 67,



Opustili nás

Vlasta Benedová, Zahrádky č.p. 99, zemřela dne 30. dubna 2010
Marta Bartáková, Zahrádky č.p. 71, zemřela dne 2. května 2010

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 10. 5. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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KALENDÁŘ OBCE OD 17. KVĚTNA 2010 DO 13. ČERVNA 2010
DATUM
pondělí 17. 5.
úterý
čtvrtek

18. 5.
20. 5.

HOD.
16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

sobota

22. 5.

9.00

výtvarná dílna

neděle

23. 5.

14.00
9.00

výtvarná dílna

pondělí

24. 5.

úterý
čtvrtek

25. 5.
27. 5.

16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

pátek

28. 5.

9.00
15.00

výtvarná dílna

sobota

29. 5.

9.00

výtvarná dílna

neděle

30. 5.

9.00

výtvarná dílna

pondělí

31. 5.
1. 6.
3. 6.

16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

sobota
neděle

5. 6.
6. 6.

20.00
9.00
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna
výtvarná dílna

pondělí

7. 6.

úterý
čtvrtek

úterý
čtvrtek

8. 6.
10. 6.

16 – 19
16 – 19
16 – 17
8.30

sobota
neděle

12. 6.
13. 6.

9.00
9.00

1

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
obec

POZN.
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

Šperky s korál. kytičkami a prsten
Obrázky technikou ENCAUSTIKA
Šperk z korálků1
Šperky s korál. kytičkami a prsten
Obrázky technikou ENCAUSTIKA
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
mikrobus Strmilov
popelnice

Obrázek úspěchu – jak lépe vnímat
kreslené
Batika a tisk na látku1
Obrázek úspěchu – jak lépe vnímat
kreslené
Obrázek úspěchu – jak lépe vnímat
kreslené
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
obec

Jednání zastupitelstva
Ozdoby ze slámy, Pasparty
Figurky z kukuřičného šustí
Patchwork - série

obec

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
obec

výtvarná dílna
výtvarná dílna

Kresba, Textilní techniky
Kresba, Textilní techniky

mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 6. 2010 – 11. 7. 2010 je ve středu 7. července 2010.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BÝK

20. 4. – 20. 5. 

BLÍŽENCI
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21. 5. - 20. 6. 

