červenec 2009

15. ročník

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. července 2009


Usnesením č. 36/2009 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1/2009.
Obec hospodaří se schváleným rozpočtem a každá změna musí být projednána a schválena
zastupitelstvem obce. Rozpočet obce bude upraven v příjmech o 34 300 Kč, ve výdajích o
197 936,96 Kč a u financování o 163 636,96 Kč.



Usnesením č. 37/2009 zastupitelé pověřují starostu zasláním dopisu s žádostí o
projednání dohody výše plateb neinvestičního příspěvku za školáky ZŠ z důvodu
prudkého navýšení tohoto příspěvku a nabídky výše plateb v případě uzavření
smlouvy o školském obvodu zastupitelům obce Studená a Obci Studená.
Tento bod navazuje na usnesení z minulého jednání zastupitelstva, o kterém jsme
informovali v minulém čísle zpravodaje.
Starosta Města Strmilov p. Krátký se zúčastnil jednání zastupitelstva a zde
informoval přítomné se stavem základní školy Strmilov v otázkách vybavenosti,
personálu a mimoškolních aktivitách. Pan Krátký současně informoval o výši
neinvestičních příspěvků v současné době a oslovil zastupitele nabídkou výše plateb
za žáka v případě uzavření školského obvodu. Pokud by mělo dojít k podpisu
Smlouvy o školském obvodu je nutno dále jednat společně s Městem Strmilov o
dopravní obslužnosti, která by v případě posílení spojů do Strmilova přinesla lepší
dostupnost občanům k lékaři, lepší možnosti dopravy směr Jindřichův Hradec atd.
Vzhledem k zažité historické spádovosti k ZŠ Studená, a tudíž i nelehkého
rozhodování, chceme tímto krokem vyzvat Obec Studená k seriozní nabídce.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Obecní úřad bude v pondělí 13. a 27. července 2009 uzavřen.
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Oznamujeme občanům rozšíření poskytovaných služeb Czech
POINT. Zde na kontaktním místě Czech POINT si můžete podat
žádost o zřízení datové schránky a žádost o zneplatnění datové
schránky.
I.
Žádost o datovou schránku
O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby – občané, fyzické osoby – podnikatelé,
právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci.
Nejběžnější typ žádosti (například pro fyzickou osobu) je prováděn na základě ověření
totožnosti žadatele a kontrole platnosti předloženého dokladu. Informace o žadateli budou
odeslány do informačního systému datových schránek (ISDS). Tato transakce může skončit
dvěma základními stavy:
1) Všechny kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku a datová schránka bude do tří
dnů zřízena. Žadatel na místě obdrží potvrzení o zřízení datové schránky, které
obsahuje i číslo datové schránky. Jeho přijetí stvrdí svým podpisem. Během několika
dnů pak žadatel obdrží poštovní zásilku s vygenerovanými přístupovými údaji do své
datové schránky.
2) ISDS nemůže z různých důvodů (např. nesoulad v informačním systému evidence
obyvatel) datovou schránku zřídit a žádost musí být dořešena ve standardním
správním řízení. Žadatel rovněž obdrží potvrzení o přijetí žádosti, což stvrdí svým
podpisem. Toto potvrzení obsahuje číslo jednací, pod kterým je žádost vyřizována.
V dalším kroku bude žadatele kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra a bude ho
informovat o průběhu a stavu jeho žádosti.
II. Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových
přístupových údajů
V případě, že osoba, která je již oprávněna k přístupu k datové schránce, žádá o zneplatnění
svých přístupových údajů (což zároveň znamená i vystavení údajů nových), bude její žádost
zpracována taktéž na kontaktním místě Czech POINT. I zde musí být ověřena totožnost
žadatele, dále musí žadatel identifikovat svoji datovou schránku, ke které chce své
přístupové údaje zneplatnit (číslem datové schránky) a zadat e-mail, na který mu bude zaslán
odkaz pro získání jednorázového hesla k datové schránce. Tyto údaje jsou odeslány do
ISDS, kde, podobně jako v případě žádosti v bodě I., mohou nastat dva základní stavy:
1) Kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku – přístup do datové schránky bude
zablokován a na e-mailovou adresu žadatele bude ihned odeslán odkaz na aktivační
portál umožňující získání jednorázového přístupu do datové schránky s následnou
změnou hesla. Žadatel podepíše převzetí potvrzení o tom, že tento proces proběhl.
2) Žádost nemůže být automatizovaně vyřízena. Podobně jako v případě žádosti o získání
přístupu do datové schránky musí být rozhodnuto ve správním řízení a žadateli bude
zde na kontaktním místě vystaveno potvrzení obsahující číslo jednací, pod kterým je
jeho žádost zpracovávána.
V případech obou žádostí bude vždy vytištěna listinná žádost a potvrzení o jejím zpracování
nebo přijetí. Oba dokumenty budou vždy vytištěny ve dvou kopiích, z nichž jedna náleží
žadateli a druhou archivuje dané kontaktní místo.
Fyzické osoby mohou požádat jak o zřízení, tak o zneplatnění své datové schránky
opětovně, je tato žádost vyřízena zdarma pouze poprvé. Při každém dalším opakování
v průběhu 3 let bude zpoplatněna částkou 200 Kč.
Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 6. a 13. 8. 2009 z důvodu
čerpání dovolené praktické a zubní lékařky.
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr. Punčochářová neordinuje ve dnech:
3. 8. – 14. 8. 2009
Akutní případy ošetří MUDr. Novák na zdravotním středisku
v Kunžaku, telefon č. 384 399 154.
Zubní lékařka MUDr. Matoušková neordinuje:
14. 7. 2009
17. 7. 2009
17. 8. – 28. 8. 2009
Dětská lékařka MUDr. Spurná nebude ordinovat:
3. 8. – 14. 8. 2009

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se konalo pět
kurzů.
Pro děti ve věku základní školy se
konal kurz Smaltované šperky,
který vedli páni lektoři Vladimír
Černý a Otakar Kolář. Děti si
vyráběly přívěšky a náušnice
zdobené
pravým
smaltem
vypáleným ve smaltovací pícce.
Pro dospělé klienty jsem otevřela kurz Figurky z kukuřičného
šustí, který vedla paní lektorka Miroslava Kadlecová.
Dalším kurzem pro dospělé byl kurz Smaltované šperky, který
vedli také páni lektoři Vladimír Černý a Otakar Kolář. Náplní
kurzu byly také přívěšky, náušnice a budíky. V tento víkend
ještě proběhl kurz Batikovaný a ruční papír, který vedli
manželé lektoři Martin a Hedvika Kružíkovi. Vyráběl se ruční
papír z bavlněného základu a hlavně papíry zdobené
škorobovou technikou a olejovou technikou.
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V sobotu 13. června se konala oslava 10. narozenin výtvarné dílny a turistické ubytovny.
Velice mne mrzí malý zájem místních obyvatel o připravený program. Úvodem vystoupil pan

starosta Ing. Josef Kohout a vyzval paní Mgr. Elišku Novotnou, aby pohovořila o vzniku
těchto dvou zařízení. Po ní jsem já vzpomněla všechny větší akce konané v průběhu 10ti let,
poděkovala jsem paní správcové Janě Drápalové a paní kuchařce Martě Šedivé za dosavadní
obětavou spolupráci a vzpomněla významné osobnosti: pana Zbyňka Honzala tvůrce loga,
paní Marii Svobodovou obětavou lektorku
tapisérií a paní Libuši Vonkovou skvělou
organizátorku dětských táborů a další
osobnosti, které se významně zapsaly do
dějin výtvarné dílny a ubytovny a oslavy se
již zúčastnit nemohly. Divadlo pana
Augustina Kotila z Třeboně zahrálo krásné
představení „Pták Ohnivák a liška Ryška“.
Pak následovala amatérská módní přehlídka,
na kterou zapůjčily modely výtvarnice paní
Karla Hátleová, Kateřina Kočková a
Vendula Šádová. Moderátorkou se stala sama výtvarnice Karla Hátleová. Modely byly
prodejné, a tak po přehlídce o ně následoval velký zájem. Šaty a trička paní Karly Hátleové
byly k našemu potěšení během několika minut téměř rozebrány. Návštěvníci oslavy se ještě
mohli podívat na průběh kurzu Obrázky technikou ENCAUSTICA, který vedla paní lektorka
Jana Školaudyová. Všem přítomným jistě přišly vhod zákusky a chlebíčky, které přichystali
zaměstnanci.

Marcela Daňhelová, provozní Výtvarné dílny
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 16. 6. jsme
vyrazili na výlet do
Žirovnice. Na zámku
byl pro děti připraven program nazvaný
„Z pohádky do pohádky“. Děti viděly dvě
pohádky: „O Popelce“ a „O slůněti“.
Prohlédly si zámek, nádvoří a pohádkový
sklep. Dále děti sledovaly, jak se cvičí a jak
loví dravci a lovečtí psi. Všem dětem se
výlet líbil.
V pátek 26. 6. jsme jeli do Jindřichova
Hradce na dopravní hřiště. Děti byly
seznámeny s tím, jak se mají chovat na
chodníku, na silnici jako chodci i jako cyklisti
formou odborného výkladu a zhlédnutím
videa. Potom děti posvačily, nabraly sil a
vyjely na silnice, křižovatky se semafory, na
železniční přejezd a kruhový objezd dětského
dopravního hřiště. Dětem se ježdění na
tříkolkách, koloběžkách a kolech moc
zalíbilo, že se jim ani nechtělo zpátky do
školky. Doufám, že příští rok si tento výlet znovu zopakujeme.
V úterý 30. 6. dopoledne jsme navštívili
hasičskou zbrojnici. Děkuji panu Bartákovi
za prohlídku a odborný výklad.

V úterý 30. 6. odpoledne proběhlo na obecním
úřadě Zahrádky slavnostní ukončení
předškolní docházky budoucích prvňáčků.
Do první třídy odchází jedno dítě – a to
Michelle Dušková. Pan místostarosta Ing. Miroslav Urbánek popřál Michellce hodně úspěchů
ve škole a předal jí drobné dárečky, které si Michellka ihned prohlédla a některé i vyzkoušela
– nakreslila pěkný obrázek princezny. Bez ostychu si se všemi dospělými povídala. Prozradila
nám, že by se chtěla stát baletkou. Na závěr jsme se všichni na památku vyfotili.
Ve středu 1. 7. jsme navštívili obecní knihovnu. Děti si některé knihy prohlédly. Pěkně jsme
si o nich povídali, o jejich autorech, i o tom, jak si zde děti mohou s rodiči knihy vypůjčit.
Na závěr školního roku – v pátek 3. 7. si děti zahrály šipkovanou. Plněním různých úkolů
hledaly cestu k pokladu. A poklad byl plný dobrot.
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Děkuji touto cestou ZO ČSŽ, MS Luka Zahrádky a SDH Zahrádky za sponzorský dar, kterým
jsou trampolína, skákací míč a hra rybičky. Trampolínu děti již vyzkoušely a jsou z ní
nadšené. Děkujeme.
Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová

֠

POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …



Děkujeme našim spoluobčanům panu Otu
Bartákovi a Zdeňku Bartákovi za opravu
pumpy obecní studně na veřejném
prostranství.



Dne 8. 7. 2009 Zahrádky navštívila kočovná divadelní společnost Vůz s jejich
jedinečným představením LIMONÁDOVÝ JOE. Kvůli nestálému současnému počasí
se představení odehrálo v Domku, ač původně se mělo konat na trávníku na návsi.
Divadelní hru zhlédlo na třicet diváků a výtěžek poputuje na podporu dobrovolnického
centra Lékořice o. s. Dobrovolníci občanského sdružení se věnují nemocným dětem a
starším lidem v Thomayerově nemocnici v Praze, aby jim pobyt v nemocnici lépe
ubíhal.
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Trocha poezie od naší spoluobčanky
Červenec nám snad nahradí,
na co červen skoupý byl,
málo slunce, málo tepla,
hodně dešťů nadělil.

Běhat v trávě jen tak bosí,
opálit se do zlata,
to se v létě přece nosí,
nechcem šlapat do bláta.

Tak červenci, buď k nám milý,
dej nám léto, jak má být,
ten krásný čas prázdninový
v pohodě si chcem prožít.
L. P. 2009

Staré lidové červencové pranostiky:
•
•
•
•

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
V červenci slunce peče – déšť poteče.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích zima se zaskvěje.
Když dne ubývá – horka přibývá.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám

Kolmanová Marie, Zahrádky č.p. 13,
oslaví dne 20. července 80 let
Bartáková Marta, Zahrádky č.p. 71,
oslaví dne 22. července 77 let

V měsíci červnu zhlédlo internetové stránky obce na adrese
www.zahradky.cz 1 935 návštěvníků.
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KALENDÁŘ OBCE OD 13. ČERVENCE DO 16. SRPNA 2009
DATUM
pondělí 13. 7.
čtvrtek 16. 7.

HOD.
8.30

MÍSTO
obecní úřad
čekárny bus

AKCE
ZAVŘENO

sobota 18. 7.
pondělí 20. 7.
čtvrtek 23. 7.

10 – 12
16 – 19
8.30

obecní knihovna
obecní úřad
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

sobota 25. 7.
pondělí 27. 7.
čtvrtek 30. 7.

10 – 12

veřejný internet, knihy a časopisy
ZAVŘENO

8.30

obecní knihovna
obecní úřad
čekárny bus

sobota
pondělí

1. 8.
3. 8.

10 – 12
9.00

obecní knihovna
výtvarná dílna

veřejný internet, knihy a časopisy
Řezbářství
Paličkování

úterý

4. 8.

16 – 19
9.00

obecní úřad
výtvarná dílna

středa

5. 8.

9.00

výtvarná dílna

čtvrtek

6. 8.

9.00

výtvarná dílna

20.00
9.00
10 – 12
16 – 19

Obecní dům, sál
výtvarná dílna
obecní knihovna
obecní úřad

Jednání zastupitelstva
Paličkování
veřejný internet, knihy a časopisy

9.00

výtvarná dílna

10 – 12

obecní knihovna

Dekorace živých květin
Dřevěné hračky
veřejný internet, knihy a časopisy

POŘ.
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec
obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec
obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec

úřední doba
Řezbářství
Paličkování
Řezbářství
Paličkování
Paličkování
popelnice

pátek
7. 8.
sobota
8. 8.
pondělí 10. 8.
čtvrtek 13. 8.
sobota 15. 8.
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obec
úřední doba
popelnice

obec

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 17. 8. 2009 – 13. 9. 2009 je v pondělí 10. srpna 2009.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

RAK 21. 6. – 22. 7. 

LEV 23. 7. - 22. 8. 

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 7. 7. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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