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Z jednání zastupitelstva obce
Únorové jednání zastupitelstva obce proběhlo netra‑
dičně v pondělí 7. února. Prvním projednávaným bo‑
dem byla Výroční zpráva obecní knihovny za rok 2021.
Zastupitelé výroční zprávu přijali. Podrobnosti o fungo‑
vání knihovny v loňském roce si můžete přečíst na stra‑
ně č. 2. Zastupitelé dále schválili Inventarizační zprávu
o výsledku řádné inventarizace k 31. 12. 2021. Podle
zprávy činila celková aktiva obce (brutto stav) částku

80 029 046,19 Kč a pasiva částku 67 701 975,57 Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Zprávu finančního výboru za rok 2021. Finanční výbor provedl kontro‑
lu obce Zahrádky a také kontrolu čerpání neinvestičního
příspěvku obce pro Mateřskou školu Zahrádky v roce
2021. Neinvestiční příspěvek mateřské škole byl loni
230 000 Kč. Největší část peněz byla využita na úhradu
plynu a elektřiny. Dále byl příspěvek použit na pokrytí

služeb, jako je vedení účetnictví nebo IT služby, na ná‑
kup spotřebního materiálu, jako jsou kancelářské potře‑
by, knihy nebo čistící prostředky a další. Hospodářský
výsledek za rok 2021 byl – 100 958,88 Kč. Rozdíl pří‑
jmů a výdajů financovala mateřská škola z rezervního
fondu. Na rok 2022 schválilo zastupitelstvo neinvestič‑
ní příspěvek Mateřské škole Zahrádky ve výši 300 000
Kč. Zastupitelé také rozhodli o vypsání výběrového řízení na stavební akci Zahrádky – místní komunikace
3 c. Jedná se o plánovanou opravu parkovacích stá‑
ní před budovou mateřské školy, opravu komunikace
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kolem školky směrem ke sběrnému dvoru a rekonstruk‑
ci sběrného dvora včetně oplocení. Administraci výbě‑
rového řízení zajistí firma PL realizace s.r.o. Zastupitelé
rozhodli oslovit k podání nabídky pět stavebních firem.
Na akci má obec požádáno o dotaci od Jihočeského kra‑
je. Posledním bodem bylo rozpočtové opatření s číslem 12/2021, které upravuje převod financí v rozpočtu
podle skutečných výdajů, kdy bylo potřeba více peněz,
než se předpokládalo, například na veřejné osvětlení,
IT služby nebo vedení účetnictví.
Eliška Čermáková

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Výroční zpráva Obecní knihovny za rok 2021
Obecní knihovna Zahrádky byla zřízena usnesením za‑
stupitelstva obce č. 42/2001 ze dne 2. 7. 2001. Knihovna
sídlí v budově Obecního domu. Otevírací doba knihov‑
ny byla v pondělí od 16 do 19 hodin na dobu úředních
hodin Obecního úřadu Zahrádky, případně dle dohody.
První zmínka o zahrádecké knihovně v zachova‑
lých „Protokolech schůzí obecního zastupitelstva
v Zahrádkách“ je ze dne 29. března 1922, kdy bylo roz‑
hodnuto o sloučení knihoven obecní, hasičského sboru
a místního odboru Jednoty Pošumavské v jednu veřej‑
nou obecní knihovnu.
V roce 2021 se počet registrovaných čtenářů navštěvu‑
jících Obecní knihovnu Zahrádky snížil na 14, z toho jsou
2 čtenáři do 15 ti let. Během roku proběhlo v knihov‑
ně celkem 84 fyzických návštěv, čímž došlo oproti roku
2020 ke snížení (r. 2020 – 129 návštěv), počet výpůjček
se také mírně snížil na 521 (v roce 2020 to bylo 662 vý‑
půjček). Pokles návštěvnosti byl především z důvodu
covidových opatření. Statisticky připadá na každý tý‑
den, kdy byla knihovna otevřená, přibližně 10 zapůjče‑
ných knih.
V roce 2021 nebyly vyřazeny žádné knihy. Využívali
jsme výpůjční služby z Městské knihovny Jindřichův
Hradec a také meziknihovní výpůjční služby z jiných
knihoven. Bylo zapůjčeno celkem 148 knih (v roce 2020
– 150 knih). Celkem je v knihovně k dispozici 1612 knih.
V roce 2021 odebírala knihovna stejně jako v předcho‑
zích letech 2 časopisy – Bydlení a Zdraví. V knihovně jsou
k dispozici i časopisy nakoupené v předchozích letech,
jako např. Floristika, Abc, Zahrádkář, Zahrada, Hobby,
Burda, Dorka, Diana, Fit pro život, 100 + 1 zahraniční

zajímavost, National Geographic a další. Zájem o vý‑
půjčku periodik stále trvá. Z celkového počtu výpůjček
tvoří výpůjčky periodik 18,4 %.
Od 1. 10. 2009 je registrace čtenářů zdarma. Sankce
za překročení výpůjční doby je 5 Kč za první dva týd‑
ny a 5 Kč za každý další započatý týden. Vedle běžných
služeb, které knihovna nabízí, umožňuje svým návštěv‑
níkům využívat veřejný internet.

Do Tříkrálové sbírky místní obyvatelé darovali
rekordních 8 645 Kč
Tříkrálová sbírka se stala krásnou
tradicí, která je sympatická pře‑
devším tím, že vybrané finanční
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prostředky jsou použity k rozvoji sociálně zdravotních
služeb na území, ve kterém byly vybrány.
Také v Zahrádkách a Horních Dvorcích jste v sobotu
únor 2022

8. ledna 2022 mohli vidět skupinky králů s vedoucí‑
mi. Vyzbrojeni nejen teplými rukavicemi a šálami, ale
i neslábnoucím nasazením a dobrou náladou, putova‑
li od domu k domu a vinšovali všem štěstí a zdraví do
nového roku. Vedoucí skupinek byli již sami odrostlí
králové, a tak jejich bohaté zkušenosti i rostoucí sympa‑
tie místních lidí k této charitativní akci měly bezesporu
svůj podíl na tom, že letošní koledování proběhlo hlad‑
ce a bez problémů.
V Zahrádkách se vybralo celkem 7 445 Kč a v Horních
Dvorcích 1 200 Kč. V obou vesnicích jsou to nejvyšší
částky v historii koledování!
Králové byli: Nelinka Adamcová, Žanetka Kolmanová,
Terezka Šubová, Tomášek Dušek, Lída Brožová, Martina
Zámostná, Toník Brož, Lojzík Brož, Vašík Brož, Anička
Lavičková, Mareček Zámostný a Mikulášek Zámostný.
Vedoucí byli: Tereza Brabcová, Karolína Svobodová,
Pavel Rásocha.
Milí králové i vedoucí, děkuji Vám všem za Vaši oběta‑
vost, za Vaše zmrzlé ruce i nohy, za červené tváře i jis‑
křivý zpěv v té mrazivé sobotě! A Vám, všichni dárci,
děkuji za otevřená srdce i peněženky!

Tři králové v Zahrádkách

Mgr. M. Zámostná, koordinátorka TS

Tři králové v Horních Dvorcíh

Karel Kolman
*26. 8. 1892 ZAHRÁDKY
† 28. 3. 1962 TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
Před dvaceti lety v roce 2002
byl v tehdejším zpravodaji zmí‑
něn zahrádecký rodák Karel
Kolman, kterému byla 22. září
2001 u příležitosti posvěce‑
ní a předání praporu Trhového
Štěpánova obci a 50. výročí po‑
stavení nové školy odhalena pamětní deska. Rozhodli
jsme se této významné osobnosti věnovat více prosto‑
ru a pana Karla Kolmana připomenout.
Karel Kolman byl ředitel škol, kronikář, spisovatel, bás‑
ník a vlastivědný pracovník. Narodil se v Zahrádkách
Josefu a Rozálii Kolmanovým. Měl čtyři sourozen‑
ce: Josefa, který se stal učitelem a později ředitelem
(1890–1969) působil v Jimramově; Ladislava, kte‑
rý se stal rolníkem (1895–1966), byl v ruském za‑
jetí po 1. světové válce a svůj život prožil v rodných
Zahrádkách; Františka, který se stal rovněž učitelem
i ředitelem školy (1897–1973) a žil v Jindřichově Hradci;
Blaženu, provdanou Brchaňovou (1899–1986) byla v do‑
mácnosti a žila v Jindřichově Hradci; Annu, provda‑
nou Kadlecovou (1902–1984) byla v domácnosti, žila
v Sedlištích u Jimramova a nejmladší Marii, provdaná
Němcová (1905–1989), která byla rovněž v domácnos‑
ti a žila v Jimramově.
Cesta Karla Kolmana za vzděláním byla velmi svízelná.
www.zahradky.cz

Toužil studovat na učitelském ústavu, ale nedostatek pe‑
něz byl pro splnění jeho přání velkou překážkou. Chodil
proto do obchodní školy, jejíž absolvování umožňovalo
nastoupit úřednické místo. Stal se úředníkem v Praze,
kde onemocněl ledvinovou chorobou. Později odchá‑
zí na Slovensko, kde na radu jednoho z věřících přá‑
tel navštěvuje učitelský ústav v Modre na Slovensku.
Absolvoval jej jako externista s vynikajícím prospěchem
a stal se na tomtéž ústavě učitelem slovenštiny. Působil
na školách v Modre, Hořicích, Nové Bani, v jihočeské
Žirovnici a od roku 1928 v Trhovém Štěpánově.
Zasloužil se mimo jiné o vybudování sboru Církve bra‑
trské v Trhovém Štěpánově, v němž působil i jako ka‑
zatel. Byl též ředitelem Biblického ústavu v Kutné Hoře.
Sepsal dějiny Trhového Štěpánova do roku 1918. Byl
také ředitelem měšťanské školy v Trhovém Štěpánově
v letech 1931–1946.
Jeho první básnická sbírka má název „Berani.“ (Berany
byli označováni rozhodní a opravdoví evangelíci, kte‑
ří neohroženě hájili svoji víru.) V epických básních
vypravuje plynným veršem rodinnou kroniku dvou pří‑
buzenských rodů Brchaňů a Kolmanů v době „temna“
v rodných Zahrádkách.
Větší a významnější část Kolmanovy literární tvorby za‑
bírá próza, zejména povídky.
Urna s popelem Karla Kolmana je uložena v rodinném
hrobu v Zahrádkách. Jsou v něm uloženi jeho rodiče:
Josef a Rozálie, jeho bratr Ladislav s manželkou Marií,
Karel se svou manželkou Boženou, Ladislav a Josef –
synové Ladislava Kolmana a jejich bratranec Jan Amos.
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Lutovská Naděžda, Zahrádky, oslaví dne 16. února 72 let
Doubrava Karel, Zahrádky, oslaví dne 16. února 75 let
Brchaň Pavel, Zahrádky, oslaví dne 17. února 75 let
Brchaň Bohuslav, Zahrádky, oslaví dne 22. února 76 let
Brchaň Jiří, Zahrádky, oslaví dne 28. února 77 let

Co jsme psali před dvaceti lety
• V únoru roku 2002 starostka
obce v úvodním slovu informo‑
vala o desetiletém výročí exis‑
tence Programu obnovy venkova.
Zahrádky byly v čerpání dota‑
cí z POV velmi úspěšné. Od roku
1995 do roku 2002 získala obec
celkem 2 528 000 Kč na celkové
investice ve výši 4 933 000 Kč.
• Díky existenci Programu obno‑
vy venkova byl zrekonstruován
Obecní dům, zahájen provoz vý‑
tvarné dílny, otevřena ubytovna,
vybudována část veřejného osvět‑
lení nebo zrekonstruován Domek.
• Změna zákona způsobila, že obec
musela nově s odběrateli vody
uzavírat smlouvy a vybírat vodné
a stočné. Vodné bylo od 1. 1. 2002
stanoveno na 13,60 Kč a stočné
14,50 Kč.

• Obec Zahrádky hledala admini‑
strativního pracovníka, vhod‑
ného člověka, který by u obce
vykonával civilní službu (k 28. 2.
2002 končila civilní služba u obce
Zdeňku Vlkovi) a hráče stolní‑
ho tenisu, kteří by se účastnili
Turnaje mikroregionu.
• Zahrádecké Loutkové diva‑
dlo sehrálo v roce 2001 šest
představení.

kdež předváděn byl válečný ná‑
let na město a obrana obyvatel‑
stva proti náletům. Dne 6. března
1937 večer byla konána slavnost‑
ní vatra na vrchu Šafranici na
počest 87. narozenin pana pre‑
zidenta Osvoboditele Tomáše
G. Masaryka. Ačkoli bylo špatné
počasí, zúčastnila se této oslavy
skoro celá obec.

• Z kroniky obce
z první třeti‑
ny roku 1937
jsme se do‑
zvěděli, že
dne 16. února
se zdejší žac‑
tvo zúčastnilo
představení
v biografu
ve Studené,
Otevření zahrádecké poštovny 16. 7. 1995

Informace
Obecní knihovna
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Úřední hodiny obecního úřadu
každé pondělí 16:00–19:00 hod.

Mikrobus do Strmilova
Mikrobus jezdí podle přihláše‑
ní každý čtvrtek. Odjezd z au‑
tobusové zastávky v obci je
v 8:30 hod. Pro přihlášení ces‑
ty mikrobusem do Strmilova se
hlaste u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms).

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 3. března
v 19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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