16. ročník

únor 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. února 2010


Usnesením č. 4/2010 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2009.
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
o 247 050 Kč, ve výdajích o 25 200 Kč a ve financování o 272 250 Kč.

Usnesením č. 5/2010 zastupitelé přijali Výroční zprávu o činnosti Obce Zahrádky
v oblasti poskytování informací v roce 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.
Výroční zpráva o činnosti Obce Zahrádky
v oblasti poskytování informací v roce 2009
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Obec zveřejňuje dle § 18 zákona č. 106/1999 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. 6/2010 zastupitelé schválili „Zápis o výsledku řádné inventarizace
majetku Obce Zahrádky provedené ke dni 31. 12. 2009“ ze dne 25. 1. 2010.
Aktiva obce činila ke dni 31. prosince 2009 částku 51 085 336,85 Kč, pasiva částku
1 763 871,21 Kč. Oproti roku 2008 byla aktiva navýšena o 132 192,59 Kč (nákup
zahradního traktoru) a pasiva snížena o 1 233 873,99 Kč (největší položkou je
splacení přijaté půjčky ve výši 850 000 Kč na profinancování akce Obnova místní
komunikace 6c – k Jistuze).
1



Usnesením č. 7/2010 zastupitelé přijali zprávu o způsobu využití státní půjčky
Fondu rozvoje bydlení.
V roce 2009 nebyla poskytnuta žádná půjčka z tohoto fondu.



Usnesením č. 8/2010 zastupitelé rozhodli přidělit číslo popisné 17 na p.č. st. 3, vlastník
p. Daniel Brchaň.



Usnesením č. 9/2010 zastupitelé rozhodli neposkytnout finanční příspěvek Svazu
tělesně postižených Studená.



Usnesením č. 10/2010 zastupitelé rozhodli poskytnout finanční příspěvek SDH
Zahrádky do výše 10 000 Kč na základě předložených daňových dokladů.



Usnesením č. 11/2010 zastupitelé rozhodli poskytnout finanční příspěvek ČSŽ
Zahrádky do výše 2 000 Kč na základě předložených daňových dokladů.



Usnesením č. 12/2010 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z Jihočeského
krajského příspěvkového programu podpory v oblasti kultury pro rok 2010 a
spolufinancovat tento projekt z rozpočtu Obce Zahrádky.



Usnesením č. 13/2010 zastupitelé:
1. pověřili starostu zadáním zpracování zadávací dokumentace na výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací „Oprava místních komunikací v k.ú. Zahrádky“ a
vyhlášením výběrového řízení;
2. vzali na vědomí jmenování komise pro vyhodnocení nabídek tohoto výběrového
řízení ve složení: Ing. Arch. Ludvík Loskot, Ing. Urbánek Miroslav, Marek Rod,
Barták Petr, Ing. Michaela Dubová.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Připomínáme občanům nabídku 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. 2009 vyjde na 50 Kč.
Žádáme obyvatele Zahrádek a Horních Dvorců, aby nyní v zimním období
dopředu nahlásili vždy do středy v kanceláři obecního úřadu (osobně nebo
telefonicky) zájem o čtvrteční dopravu obecním mikrobusem k lékaři do
Strmilova. Toto opatření je pouze na přechodnou dobu z důvodu prohrnování
sněhu. Děkujeme za pochopení.

2

V měsíci lednu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 1 627 návštěvníků.

stránky

obce

na

adrese

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 25. 1. 2010 jsme
navštívili ZŠ Studená.
Děti, které šly letos
k zápisu do 1. třídy, se seznámily se školou,
školní jídelnou, družinou a tělocvičnou.

Aktivně se zapojily do vyučování a také
ukázaly, co samy dovedou – zazpívaly a

zatancovaly dětem, také jim zahrály na
flétny písničky, které již dovedou.
Poznávaly geometrické tvary a nakreslily
je na tabulky. Děti byly z poznání školy
nadšené. Tímto bych chtěla poděkovat
Obci Zahrádky za dopravu dětí obecním
mikrobusem do Studené a zpět.

Děkuji za sponzorský dar – výtvarný
stolek rodičům Haničky Nesporé (2 000
Kč) a firmě STAGRA spol. s r.o.
Studená (1 000 Kč). Díky sponzorům se
nám postupně daří zastaralé vybavení
v naší školce nahrazovat novým,
modernějším. Jistě z toho mají radost jak
děti a učitelky, tak i rodiče. Děkujeme.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
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VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY
2010
KURZY PRO DĚTI VE VĚKU ZŠ

Jedenáctým 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 2010.
Ceny kurzů zaplaťte do konce dubna 2010.
KURZ
DROBNOSTI Z PEDIKU
ZVÍŘÁTKA ZE SENA
NOTÝSKY
PLETENÍ KOŠÍČKŮ
PATCHWORK
MALOVANÝ SKLENĚNÝ ŠPERK
ŠPERKY Z KORÁLKŮ
BATIKA A TISK NA LÁTKU
SMALTOVANÉ ŠPERKY *
PLSTĚNÉ ŠPERKY
PLSTĚNÁ ZVÍŘÁTKA
ŠPERK Z LESKLÉ PRYSKYŘICE
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
PORCELÁN

KERAMIKA
KRABIČKY

FIGURKY Z KUK. ŠUSTÍ

LEKTOR
K. Hátleová
E. Pechková
H. Kružíková
K. Hátleová
M. Fáberová
K. Hátleová
K. Hátleová
E. Přibylová
O. Kolář
V. Šádová
I. Hanušová
K. Hátleová
M. Daňhelová
M. Daňhelová
V. Semotánová
H. Kružíková
M. Kadlecová

DATUM
13. března
20. března
9. dubna
10. dubna
14. dubna
24. dubna
22. května
28. května
19. června
11. září
15. září
18. září
13. října
20. října
23.října+13.listopadu
6. listopadu
20. listopadu

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

CENA KČ
170,170,120,170,180,170,170,170,220,150,150,170,120,170,150,120,100,-

*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

tel. 384 490 044

mobil 724 195 007
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vyda@zahradky.cz
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
V tomto čísle Zpravodaje přináším pro děti ve věku ZŠ nabídku kurzů
na rok 2010. Vesele vybírejte a hlaste se, těším se na vás.
Ještě bych chtěla čtenáře pozvat na výstavu fotografií z naší obce a
z výtvarné dílny, která se koná v prostorách 2. a 3. nadpodlaží
Krajského úřadu v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2.
Společně s námi se výstavy účastní naše lektorka, výtvarnice Karla
Hátleová z Českých Budějovic. Výstava potrvá do 10. března 2010 a

můžete ji navštívit ve dnech: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. a úterý, čtvrtek a pátek 8.00 –
14.00 hod. Jsem ráda, že jsem mohla využít nabídku a návštěvníkům a pracovníkům
krajského úřadu přiblížit naše aktivity a život v naší obci. 13 klipů s fotografiemi doplňuje
několik drobných výrobků z dílny. O výstavní prostory je velký zájem a vystavovatelé se
mění po měsíci.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Vítáme mezi námi

Jana Hrnčíře, Zahrádky č.p. 104,
narozeného 17. 1. 2010 Markétě a Pavlovi Hrnčířovým



Opustili nás

Marie Blechová, Horní Dvorce č.p. 15, zemřela dne 17. ledna 2010
Jarmila Stejskalová, Zahrádky č.p. 63, zemřela dne 17. ledna 2010
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Blahopřejeme k narozeninám
Svobodová Růžena, Zahrádky č.p. 39,
oslaví dne 16. února 82 let
Kolmanová Jaroslava, Zahrádky č.p. 12,
oslaví dne 20. února 75 let
Plecháč Václav, Zahrádky č.p. 67,
oslaví dne 29. února 78 let

֠

ZE ŽIVOTA OBCE …

U křížku
U křížku, nebo také u Mikoláškova křížku, jsou dva vžité názvy pro jeden a tentýž kříž, který
byl v dávných dobách postaven u cesty na pokraji Mikoláškova pole. Podle vypravování
našich předků uhodil na tomto místě blesk a zabil člověka. Na jeho památku a pro vzpomínku
na tuto tragédii byl na ono místo postaven kříž. Tak tomu bylo v dávných dobách zvykem.
Kdo z vás šel v posledních letech Březinovou cestou nahoru,
nemohl si nevšimnout, že křížek byl svalen a silně poškozen.
Železný kříž se několikrát přerazil a kamenný podstavec padl.
Kříž se musel na
poškozených
místech
svařit a opálit z něj staré
nánosy barev. Poté dostal
křížek nový nátěr.
Po skončení polních
prací se loňský dlouhý a teplý podzim přímo nabízel
k plánované, ale dlouho odkládané práci, znovu
postavení Mikoláškova křížku. Ve středu 18. listopadu
2009 jsme tedy vyrazili. Sluníčko se na nás teple smálo a
nám šla práce od ruky. Za pomoci techniky, bez které bychom to
nezvládli, se dílo dařilo a podařilo. Druhý den jsme přibetonovali
horní kovovou část a spokojeně pronesli „Díky Bohu, že je vše
hotovo“.

Těm z vás, kteří půjdete Březinovou cestou, přejeme hezkou procházku se zastavením se u
obnoveného křížku.
Anna Kolmanová
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KALENDÁŘ OBCE OD 15. ÚNORA 2010 DO 14. BŘEZNA 2010
DATUM
pondělí 15. 2.
úterý
čtvrtek

16. 2.
18. 2.

pondělí 22. 2.
úterý
čtvrtek

23. 2.
25. 2.

pondělí

1. 3.

úterý
čtvrtek

2. 3.
4. 3.

pondělí

8. 3.

úterý
čtvrtek

9. 3.
11. 3.

sobota

13. 3.

neděle

14. 3.

1

HOD.
16 – 19
16 - 19
16 - 17
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

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

obec
ČCE

16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

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

obec
ČCE
obec

19.00
16 – 19
16 – 19
16 – 17
8.30

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

Jednání zastupitelstva

obec

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

obec
ČCE
obec

9.00
14.00
9.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna

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

POŘ.
obec
ČCE
obec

POZN.
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

Ryby a jiná zvířátka z pediku
Drobnosti z pediku1
Ryby a jiná zvířátka z pediku

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 15. 3. 2010 – 11. 4. 2010 je v pondělí 8. března 2010.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

VODNÁŘ 20. 1. - 18. 2. 

RYBY 19. 2. – 20. 3. 

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 8. 2. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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