25. ročník

červen 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Červnové zasedání zastupitelstva obce se konalo netradičně až druhou středu v měsíci.
Na programu bylo 12. června v sále Obecního domu devět bodů. Kromě účetní závěrky
zastupitelé třeba řešili žádost od občana nebo výsledek výběrového řízení.
Zastupitelé tedy projednali a schválili účetní závěrku Obce Zahrádky ke dni 31. 12. 2018.
A také projednali Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Zahrádky a souhlasí s celoročním hospodařením
obce Zahrádky za rok 2018, a to bez výhrad. Zkrácená verze závěrečného účtu obce je
na straně č. 2 a č. 3.
Dále zastupitelé projednali i dvě rozpočtová
opatření. Obec například obdržela dotaci
ze státního rozpočtu 29 000 Kč na krytí
nákladů spojených s konáním voleb
do Evropského
parlamentu.
Navýšení
výdajů bylo potřeba na nákup sazenic
stromků do obecního lesa, které celkem
stály 12 000 Kč (na výsadbu stromků je
požádáno o dotaci). Víc peněz oproti
předpokladu bude potřeba i na údržbu
čističky odpadních vod. V plánu je odvoz
kalů a další potřebné opravy. Obec se také
pustila do oprav autobusových čekáren.
Další bod se týkal žádosti od občana na povolení sjezdu na obecní komunikaci z pozemků
p. č. 49/1 a p. č. 51/4 v k. ú. Zahrádky – zastupitelé tento záměr schválili.
Ve výběrovém řízení na akci „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec
Zahrádky“ se na prvním místě umístila s nejnižší cenou firma Envirex, spol. s r.o., která byla
vyzvána k podpisu smlouvy o dílo. Se stavbou se začne po podpisu smlouvy a celá akce by
měla být dokončena do konce roku 2019. Na vybudování vrtu už má obec přidělenou dotaci.
Zastupitelé také delegovali starostu Ing. Miroslava Urbánka na valnou hromadu společnosti
EKO-SKLÁDKA spol. s r.o. konanou 20. června 2019. Tato společnost je sdružením
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a 38 měst a obcí na Jindřichohradecku
včetně obce Zahrádky.
Eliška Čermáková
Závěrečný účet Obce Zahrádky za rok 2018
(zkrácená verze)
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Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 7. 12. 2017 usnesením
č. 56/2017. V průběhu roku bylo provedeno 13 rozpočtových opatření.
Údaje o příjmech a výdajích rozpočtu dle druhového třídění (v Kč)
rozpočet po
změnách

schválený rozpočet

název

skutečnost

třída 1 - daňové příjmy

4 400 000,00

4 400 550,00

4 389 055,41

třída 2 - nedaňové příjmy

1 110 961,00

685 613,00

682 530,13

50 000,00

354 230,00

354 230,00

třída 4 - přijaté transfery

1 067 995,37

625 134,00

6 009 498,57

příjmy celkem

6 628 956,37

třída 3 - kapitálové příjmy

konsolidace příjmů (převody mezi b. účty)

6 065 527,00 11 435 314,11

0,00

0,00

5 384 364,57

příjmy celkem po konsolidaci

6 628 956,37

6 065 527,00

6 050 949,54

třída 5 - běžné výdaje

4 182 801,00

5 004 333,00 10 229 200,73

třída 6 - kapitálové výdaje

4 407 000,00

3 260 365,63

výdaje celkem

8 589 801,00

8 264 698,63 13 486 477,70

konsolidace výdajů (převody mezi b. účty)
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

3 257 276,97

0,00

0,00

5 384 364,57

8 589 801,00

8 264 698,63

8 102 113,13

-1 960 844,63

-2 199 171,63 -2 051 163,59

třída 8 - financování

1 960 844,63

2 199 171,63

2 051 163,59

financování celkem po konsolidaci

1 960 844,63

2 199 171,63

2 051 163,59

Běžné výdaje byly využity na výdaje spojené s chodem obce, vyplacené odchodné, na opravy
vodovodního řadu, na rekonstrukci MŠ Zahrádky. Kapitálové výdaje byly investovány na realizaci
akce Hasičská zbrojnice Zahrádky. V roce 2018 bylo dosaženo schodku ve výši 2 051 163,59 Kč.
Stavy na bankovních účtech (v Kč)
počáteční stav k 1. 1.
název BÚ
stav k 31. 12. 2018
2018
K.B., a.s. - BÚ
969 488,13
948 259,76
ČNB - dotace
514 159,64
15 935,27
MMB, a.s. - BÚ
1 026,93
1 412,92
MMB, a.s. - SÚ

1 701 568,95

20,11

pokladna
celkem

22 096,00
3 208 339,65

28 348,00
993 976,06

Stavy bankovních úvěrů, půjček, návratných výpomocí (v Kč)
název BÚ
počáteční stav k 1. 1. 2018
stav k 31. 12. 2018
úvěr kanalizační sběrač D
636 781,00
473 581,00
celkem
636 781,00
473 581,00
Obec nehospodaří s žádným fondem.
K použití nových úvěrů, půjček, návratných výpomocí nedošlo.
Finanční vypořádání dotací
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2018
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UZ
98008
98187
34053
X

Označení účelové dotace
Volba prezidenta ČR

Přiděleno

Volby do ZO
VISK3 - Moderní výpočetní technika
Celkem ze státního rozpočtu

Vyčerpáno

Rozdíl

24 500,00

16 715,00

7 785,00

30 000,00
15 000,00
69 500,00

14 673,00
15 000,00
46 388,00

15 327,00
0,00
23 112,00

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2018
UZ
Označení účelové dotace
Přiděleno
710 POV 2018 - kanalizační sběrač D - úroky z úvěru
10 000,00
710 POV 2018 - Stavební úpravy objektu čp. 70 - V. etapa
230 000,00
452 DP inv. dot. pro jednotky SDH obcí Jčk - HZ Zahrádky
254 734,00
X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
494 734,00

Vyčerpáno Rozdíl
10 000,00
0,00
230 000,00
0,00
254 734,00
0,00
494 734,00
0,00

Vypořádání příspěvků poskytnutých Obcí v roce 2018
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci Mateřská škola Zahrádky (v Kč)
Od Pa
běžné výdaje
poskytnuto
vyčerpáno
3111
neinvestiční příspěvek na provoz
224 803,00
224 803,00

vratka
0,00

Přehled poskytnutí a čerpání neinvestičních příspěvků (běžné výdaje v Kč)
Od Pa
Příjemce
poskytnuto
3399 Spolek žen Zahrádky-fin. dar za podporu kultur. a společ. života 20 000,00
3399 MO STP Studená - fin. dar za volnočasové aktivity pro občany
1 500,00
5512 SDH Zahrádky - finanční dar za činnosti v propagaci obce
20 000,00
X
Celkem
41 500,00

vyčerpáno vratka
20 000,00 0,00
1 500,00
0,00
20 000,00 0,00
41 500,00 0,00

Aktiva, pasiva (v Kč)
název
aktiva (BRUTTO)
aktiva (KOREKCE)
aktiva celkem (NETTO)
pasiva celkem

stav k 1. 1. 2018
stav k 31. 12. 2018
76 271 231,15
75 698 166,88
9 067 706,11
9 852 076,31
67 203 525,04
65 846 090,57
67 203 525,04
65 846 090,57

Náklady a výnosy (v Kč)
název
náklady celkem
výnosy celkem
výsledek hospodař. - zisk

hlavní činnost
hospodářská činnost
5 682 857,21
0,00
5 625 623,54
0,00
-57 233,67
0,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zahrádky za rok 2018
Přezkoumání hospodaření vykonali pracovníci KÚ Jčk jako jednorázové na základě zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
je součástí závěrečného účtu.

Volby do Evropského parlamentu
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Výsledek hlasování
Volby do EP - 24. - 25. 5. 2019
volební okrsek č. 1 obec Zahrádky
20
18
16
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8

6

počet hlasů

4
2
0

Účast voličů v obci Zahrádky
32%

68%

počet volících
počet nevolících

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Sběr netříděného velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu
22. 6. 2019 v hospodářském dvoře v Zahrádkách. Bezplatně je možné
odložit starý nábytek, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea),
sanitární keramiku (umyvadla, vany, toalety) a jiné velké věci, které se
nevejdou do popelnice. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad,
pneumatiky, tříděný odpad, biologický odpad a stavební suť.
Současně budeme
shromažďovat
v hospodářském
dvoře všechny
elektrospotřebiče.
Obec Zahrádky získala dotaci ve výši 23 000 Kč z Dotačního programu
Jihočeského kraje „Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
4

hasičů obcí Jihočeského kraje“. Díky těmto penězům bude pořízeno pro zásahovou jednotku
Sboru dobrovolných hasičů Zahrádky kalové čerpadlo, nové hadice a hliníkový žebřík.

Oprava čekárny v obci
Autobusová čekárna mezi hasičskou zbrojnicí a lihovarem už nějaký ten čas nevypadá zrovna
nejlépe. Poničil ji zub času i vandalové. Obec se tak rozhodla nechat čekárnu opravit a vrátit
tomuto místu původní účel
– tedy prostor, kde rádi a
v klidu počkáte na svůj
spoj. Zedník Daniel Brchaň
se tak pustil do opravy
vnitřních
omítek,
následovat bude vybílení a
opravy se dočká i venkovní
fasáda. Znovu zasklena
budou
také
okna
a

v čekárně přibyde i lavička. Obec má v plánu postupně opravit
nebo vyměnit i čekárnu na rozcestí a čekárnu v Horních
Dvorcích.

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat:
25. 6. – 28. 6. 2019.
Zastupující lékařka MUDr. Leitgebová.

Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené 11. 6. – 28. 6. 2019.

DÁLE INFORMUJEME
❖

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Ve středu 29. 5. 2019 jsme s dětmi navštívili místní pekárnu pana Kolmana. Děti viděly, jak
se peče chleba, rohlíky a dorty. Děti si samy vyzkoušely vykrájet cukroví a pak si pochutnaly
na výborných zákuscích. Moc děkujeme za prohlídku pekárny.
Ve čtvrtek 30. 5. 2019 jsme byli s dětmi na návštěvě v místní knihovně. Pani knihovnice

vyprávěla dětem, jak mají s knihou zacházet a kolik lidí musí spolupracovat, aby kniha
vznikla. Na závěr dětem nabídla prohlédnout si knihy dle vlastního výběru.
V pondělí 3. 6. 2019 jsme s dětmi na naší zahradě oslavili DEN DĚTÍ opékáním buřtů,
zábavnými soutěžemi, dobrým občerstvením a dárky.
Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme se
v Jindřichově Hradci zúčastnili
dopravní soutěže. Děti se umístily
na 8. místě, soutěžily ve znalostech

dopravních značek, v jízdě zručnosti a v jízdě
na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu.
V úterý 11. 6. 2019 jsme zakončili s dětmi
předplavecký výcvik v plaveckém bazénu
v Jindřichově Hradci. Děti se učily pod
vedením plaveckých instruktorek základům
plavání a hlavně se nebát vody. Na závěr dostali
všichni „mokré vysvědčení“.
Ve středu 12. 6. 2019 jsme jeli na výlet
do zooparku Na Hrádečku v Horní Pěně.
Prohlídka byla s odborným výkladem velice
poučná a zajímavá. Děti se pak vydováděly
v hracím koutku a nakonec jsme navštívili
mateřskou školu v Horní Pěně, kde jsme dostali
pohoštění.
Jana Harudová, ředitelka MŠ
❖ VÝTVARNÁ DÍLNA
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Za minulé období bylo v dílně poměrně živo.
Pro děti ve věku základní školy se konal kurz Tisk na látku – mandalky. Děti si tiskaly na
trička pomocí šablonek a textilních barev krásné motivy. Tento kurz vedla lektorka Karla
Hátleová.
Kurz Peněženka, penálek byl zcela naplněn a šilo se
jako o závod. Děvčata kurz moc bavil a stihli jsme
toho opravdu hodně.
Dalším kurzem pro tyto
děti byly Notýsky.
S lektorkou Hedvikou
Kružíkovou
jsme
vytvářeli
dva
typy
notýsků. Jeden byl
jednodušší
s vázanou
vazbou a druhý byl
klasicky
ve
tvaru
knížečky. Desky notýsků jsme zdobili zlatěním přes folii. Paní
lektorka měla na výběr různé barvy – zlatou, stříbrnou, modrou,
černou. Dětem se knihařská
práce moc líbila.
Pro dospělé proběhl kurz
Patchwork – Třpytivé trojúhelníky s lektorkou Alenou
Fuhrmanovou. Tato technika je moc krásná, a když se na
výsledek podíváme z dálky, tak opravdu jako by se třpytil.
Pro
děti
z mateřské školy
probíhá
v současnosti
pletení
košíčků
s předškoláky.
Předškoláčků je
letos hodně a bylo nutné je rozdělit do tří skupin.
Dílna v červnu překročila 20 let trvání. Přála bych
dílně, aby byla i nadále útočištěm všem, kteří se
chtějí něco nového naučit, trávit svůj volný čas
smysluplným tvořením a aby se do dílny rádi
vraceli. To samozřejmě platí i pro ubytovnu,
na kterou bychom neměli zapomínat, i ta slaví 20 let.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
Výtvarná dílna slaví 20 let
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Před dvaceti lety, 11. června
1999, byla slavnostně otevřena
Výtvarná dílna Zahrádky a asi
si mnozí na tu událost
vzpomínáte. Předcházely tomu
dvouleté přípravy, kdy byl
záměr promýšlen a prosazován.
Jednalo se v té době o unikátní
projekt: nabízeli jsme na 60
řemeslných
a
výtvarných
technik, v databázi jsme měli
na 40 lektorů a klienti byli

z celé republiky. Výtvarná dílna byla stavebně
vybudována a poté zařízena především z dotací
a grantů, pomohly i dary, finanční podíl obce
byl jen malým doplňkem. Důkazem maximální
úspornosti bylo třeba odstraňování střešní
krytiny Obecního domu zastupiteli a položení
nové žáky jihlavského učiliště (v listopadu, kdy
jim to na námraze už pěkně klouzalo).
Při jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj,
na které jsem byla pozvána, abych nevídaný
projekt obhajovala, byl po podezřeních, že nám
jde jenom o tu střechu, označen v rámci České
republiky za pilotní a následující roky ukázaly,
že takovým opravdu je. Z klientů dílny se stávali lektoři nebo zakladatelé či iniciátoři vzniku
dalších výtvarných dílen (i
ten název, jehož nápad se
zrodil v Zahrádkách, se
rozšířil), které vznikaly
všude
možně.
Z podnikatelského hlediska
(a my jsme všechny ty
první roky rentabilitu
otevření každého kurzu
pečlivě propočítávali a
podle toho rozhodovali
o jeho otevření) jsme si tak
vytvářeli
konkurenci,
věcně jsme však dali
vzniknout
něčemu
skvělému
a
veřejně
prospěšnému. Byl to neočekávaný důsledek realizace záměru, který určitě nebyl původně
našim cílem. Těch konkrétních cílů bylo několik, některé naplněny byly a některé nikoliv, jak
už to tak bývá. Když byla dílna po několika letech své činnosti na vrcholu a pro vedení obce
bylo stále obtížnější při čtyřletém cyklu komunálních voleb a narůstající administrativní i
byrokratické zátěži spravování obce se o ni starat, nastal čas založit ji jako samostatnou
organizaci vedenou správní radou, jejímž členem by byl i pověřený obecní zastupitel. Když
tehdejší zastupitelé takové řešení nepřijali, bylo jasné, že je to začátek jejího konce. Takové
zařízení nemůže fungovat bez trvalého naplňování vize, nemůže být založené jen na rutinně,
konkrétních lidech a osobní obětavosti provozní pracovnice (navíc za stávajícího pracovního
úvazku 0,1) a nemůže nebýt organizací, která jako právní subjekt může usilovat o podporu
z veřejných zdrojů.
8

Výtvarná dílna Zahrádky vznikla v určité
společenské situaci, která byla i situací vysoké
společenské objednávky po jejích službách. Ta
situace se změnila. Co jistě přetrvá, jsou
stovky řemeslných a výtvarných výrobků a

děl. Radostné a povzbudivé vzpomínky lidí
z blízka i daleka, tak různých, na to, jak byli
spolu a dělali to, co má smysl. A pak to, co
dnes ani netušíme.
Eliška Novotná
❖ Spolek žen Zahrádky
Spolek
žen
Zahrádky
každoročně pořádá pro děti
svých členek a jejich známé a
kamarády výlet ke Dni dětí.
Letos
padla
volba
na Zoologickou
zahradu
v Jihlavě. V neděli 2. června
jsme se tak všichni sešli
před devátou hodinou ráno
na vlakovém
nádraží
ve Stojčíně, abychom na výlet
vyrazili
pěkně
společně
vlakem.
Sešlo
se
nás
dohromady 47, takže osobní
vlak směr Jihlava jsme
zaplnili téměř celý. Už cestou
byla dobrá nálada a nezbytné svačinky začaly děti rozbalovat snad ještě před tím, než vlak
zahoukal odjezd.
Cesta utekla rychle a elán nikomu nechyběl ani při přesunu z nádraží do zoo. Za branami
zahrady pak začala ta pravá zábava, kdy si každý po svém prošel zoo. Děti měly největší
radost tradičně z opic, žiraf, tygrů nebo malých koziček, za kterými mohly přímo do výběhu.
Snad nikdo v horkém dni neminul stánky se zmrzlinou a děti si odnášely i nejrůznější
suvenýry. Odpoledne jsme se pak všichni opět sešli na vlakovém nádraží a v pořádku a plní
zážitků jsme opět dorazili do Stojčína.
Eliška Čermáková
Spolek žen Zahrádky
❖ Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
Tentokrát budeme vzpomínat na červen roku 1999. Přesně před dvaceti lety se v Zahrádkách
dokončila Výtvarná dílna, které se věnujeme i v předchozím příspěvku. Ale tehdejší
zpravodaj přinesl i řadu dalších zpráv.
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Kromě Výtvarné dílny začala fungovat i Turistická ubytovna a obec tak vytvořila
kromě jiného práci na částečný úvazek pro čtyři ženy.
Slavnostní zahájení provozu Výtvarné dílny a ubytovny proběhlo v pátek 11. června.
Připraven byl kulturní program i prohlídka obou objektů.
Zastupitelé řešili vybudování hokejbalového hřiště pro místní hráče. V plánu bylo
rozhrnutí kamene na budoucím hokejbalovém hřišti a obec na přípravu žákovského
družstva uvolnila 12 500 Kč.
Zpravodaj také vyzýval obyvatele, aby se vyjádřili, jestli si budou síct trávu
na obecních pozemcích na seno, nebo ji může nechat obec posekat křovinořezem.
Ve Zpravodaji jsme také od obyvatel poptávali pokojové květiny, které by vyzdobily
turistickou ubytovnu.
Poštovna Zahrádky začala kromě poštovních a bankovních služeb nabízet také
drogistické zboží.
Předseda Zahrádeckého spolku Vladimír Doskočil vzpomínal na pouť v Zahrádkách,
kde kromě kolotočů, houpaček a prodejních stánků nechyběla ani kultura v podobě
dvou divadelních představení a výstavy.
Zvali jsme také na Besedu o astrologii s paní Magdou Bejlkovou z Astroporadny
v Jindřichově Hradci.
FOTO VZPOMÍNKY

Jak už jsme
psali, v těchto dnech prochází čekárna v obci opravou, která by toto místo měla opět
zpříjemnit.
Na této fotografii, pravděpodobně ze začátku 80. let, místní muži naši čekárnu právě staví.
Pamatujete si na to?

10

ZE ŽIVOTA ŽENY
aneb
ŽENY PRO SEBE

pořádá: Spolek žen Zahrádky

KDY: 21. 6. 2019

OD: 19.00 hod.

KDE: KD Zahrádky

Program: Jak se starat o pleť
Umět správně rozlišit svůj typ pleti
Jak působí stárnutí na pokožku a jak tomu předcházet
Jak působí sluneční paprsky na pokožku a jak zabránit
pigmentovým skvrnám
Jak si poradit s akné
Jak líčením potlačit nedostatky a upřednostnit pěkné
detaily
Ukázka - nalíčení: vše pod vedením p. Evy Šikýřové

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Adamcová Hana, Zahrádky,
oslavila dne 5. června 70 let
Dvořák Ladislav, Horní Dvorce,
oslavil dne 10. června 71 let
Kolmanová Anna, Zahrádky,
oslaví dne 17. června 70 let
Bína Ladislav, Zahrádky,
oslaví dne 26. června 77 let
Müllerová Libuše, Zahrádky,
oslaví dne 27. června 72 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 17. ČERVNA 2019 DO 14. ČERVENCE 2019
DATUM
pondělí 17. 6.
čtvrtek

20. 6.

sobota

22. 6.

pondělí 24. 6.
čtvrtek

27. 6.

pondělí

1. 7.

čtvrtek

4. 7.

pátek
sobota
pondělí

5. 7.
6. 7.
8. 7.

čtvrtek
1

11. 7.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

9
14 - 17
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
hospodářský dvůr
obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

20.00
9
9
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Košíčky z pediku1
Sběr velkoobjemového odpadu

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Jednání zastupitelstva
Barvení látek
Volné quiltování – mírně pokročilí

obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
Veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 15. 7. 2019 – 11. 8. 2019 je v pondělí 8. července 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BLÍŽENCI

21. 5. - 20. 6. 

RAK

21. 6. – 22. 7. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky 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 10. 6. 2019, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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