23. ročník

listopad 2017

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. listopadu 2017


Usnesením č. 43/2017 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017.



Usnesením č. 44/2017 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova Jčk 2018 dotační titul 8 - dotace úroků z úvěrů.



Usnesením č. 45/2017 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova Jčk 2018 dotační titul 1 - Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 70 v obci Zahrádky V. etapa“ a souhlasí se spolufinancováním této akce z rozpočtu obce.



Usnesením č. 46/2017 zastupitelé obce Zahrádky po projednání Zprávy
o uplatňování Územního plánu Zahrádky (dále jen „Zpráva“):
- vzali na vědomí:
1. důvodovou zprávu,
2. že se v zákonem stanovené lhůtě k návrhu Zprávy vyjádřily dotčené orgány a
krajský úřad a že neuplatnily žádné požadavky na obsah Zprávy,
3. že v zákonem stanovené lhůtě nebyla k návrhu Zprávy uplatněna připomínka;
- schválili:
dle § 55 a ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, předložený návrh Zprávy o uplatňování ÚP
Zahrádky.



Usnesením č. 47/2017 zastupitelé rozhodli podat na Státní pozemkový úřad žádost
o vyhotovení prováděcí projektové dokumentace a realizaci výstavby cesty B1 a
rekonstrukce cesty D1 v souladu s vypracovanou dokumentací PSZ, která byla
schválena zastupitelstvem obce Zahrádky v rámci Plánu společných zařízení
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zahrádky dne 30. 4. 2001 usnesením
č. 30/2001.



Usnesením č. 48/2017 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017.



Usnesením č. 49/2017 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 10/2017.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
V říjnu byly provedeny odečty stavu vodoměrů, které prováděl obcí
pověřený pan Jebavý. Současně bylo provedeno zaplombování těchto
vodoměrů. Vyzýváme občany, pokud zjistí porušení plomby nebo budou
nuceni manipulovat s vodoměrem, nechť toto neprodleně ohlásí v kanceláři
OÚ. Upozorňujeme tímto občany, že v případě svévolného porušení této
plomby bude vodné a stočné účtováno paušálem.
V měsíci listopadu budou rozneseny faktury za platby vodného a stočného. Můžete platit
hotově do pokladny v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně převodem na účet, který je na faktuře
uveden. Splatnost je do konce listopadu.
V těchto dnech bylo provedeno vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v roce 2017 na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 70 v obci
Zahrádky - IV. etapa“ prováděné v měsících červenec a srpen. Tato akce byla
spolufinancována účelovou dotací z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2017
ve výši 120 000 Kč, podíl obce činil 130 906 Kč. Touto stavební úpravou došlo ke zvětšení
půdorysné plochy třídy v mateřské škole, výměně starých dezolátních oken za plastová,
výměně podlahové krytiny a tím samozřejmě i ke zlepšení samotného vzhledu třídy (viz
foto).
Původní stav

V průběhu výstavby

Po stavební úpravě
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA

Blíží se nám nezadržitelně advent, a proto přicházím s pozvánkou na předváděcí kurz, který
patří ke stálicím v naší nabídce. Opět přijede paní Kuřinová se svojí nabídkou stuh, ozdob,
svíček, chvojí a dalších potřebných věcí k tomu účelu. Přijďte si udělat radost a naladit se na
adventní čas.
Kurz pro děti Vánoční kouličky a věnečky už odstartoval přípravy na advent. Kurz vedla
lektorka Karla Hátleová. Pro velký zájem jsme ho otevřeli jak dopoledne, tak odpoledne.
Další vánoční kurzy pro děti budou následovat.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 18. 10. 2017 jsme byli s dětmi na loutkovém divadle
v mateřské škole ve Strmilově. Pohádka O perníkové chaloupce se
dětem moc líbila. Děti s velkým zájmem sledovaly celou pohádku,
kterou dobře znaly, a rády
s loutkoherci
spolupracovaly. Na závěr
jim pěkně zatleskaly.
Dne 27. 11. 2017 naši
školku navštíví fotograf a
bude
probíhat
fotografování
s vánoční
tématikou. Tuto službu
nabízíme také maminkám
s malými dětmi, které ještě
nechodí do školky. Rádi
jim poskytneme veškeré
informace o fotografování.
Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová
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 Spolek žen Zahrádky
Dne 14. 10. 2017 Spolek
žen Zahrádky pořádal
druhým rokem Drakiádu.
Tentokrát
se
poprvé
pořádala u fotbalového
hřiště na prostranství, kde
se
pořádají
hasičské
závody. Tento den začal
velmi krásným počasím,
ale bez větru. A začaly
první obavy - nové místo

pořádání a ještě bez větru – jak tohle dopadne? Ale vše bylo super. Ve dvě hodiny se na start
připravilo 45 draků, a to byl snad rekord. Zvedl se vítr a my měli velký problém vybrat toho
nejhezčího a i ty, co nejdéle vydrželi ve vzduchu. Prostě dračí odpoledne se vydařilo. Po
vytrvalém létání si děti opekly buřty, dostaly limonádu a připravily se na vyhlášení výsledků.
Po vyhlášení těch nej byli i ostatní draci odměněni za to, že přišli zkusit své štěstí. Jak se
komu dařilo v soutěži o nejkrásnějšího a nejvytrvalejšího draka, ukazuje tabulka.
pořadí
1.
2.
3.
„O nejvytrvalejšího
1.
draka“
2.
soutěž
„O nejkrásnějšího
draka“

3.

mladší věk
Antonín Brož, Horní Dvorce
Tamara Páralová, Horní Pole
Petr Doskočil, Zahrádky
Tereza Bartušková, Zahrádky
Adéla Čermáková, Zahrádky
Karolína Stránská, České
Budějovice
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starší věk
Marie Zámostná, Sumrakov
Patrik Adamec, Zahrádky
Lukáš Brabec, Zahrádky
Matyáš Polášek, Doubrava
Kristýna Vaníčková, Horní
Bolíkov
Vendula Hrnčířová, Zahrádky

Tímto bych také chtěla
poděkovat všem, co se
podíleli na přípravě a na
organizaci Drakiády. Také
děkuji sponzorům za dary
pro děti.
Na závěr zvu všechny děti
2. prosince na Mikulášskou
diskotéku, která se bude
konat v KD Zahrádky.
Možná přijde i Mikuláš
s čertem.
Jana Bartáková
předsedkyně Spolku
žen Zahrádky

SDH ZAHRÁDKY
V sobotu 2. 12. 2017 se koná v přísálí KD Zahrádky členská schůze SDH
Zahrádky. Začátek je v 19 hodin. Tímto srdečně zvu všechny členy,
jejich manželky a přítelkyně a ostatní příznivce sboru. K poslechu a tanci
bude hrát Zoufalka.
Otto Barták ml.
velitel SDH
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Výtvarná dílna Zahrádky
pořádá ve dnech 29. 11. a 30. 11. 2017 předváděcí kurz
RNDr. Kateřiny Kuřinové

ADVENTNÍ ARANŽMÁ
začátek v 18.30 hod.
Návštěvníci uvidí poslední trendy ve zdobení adventních věnců,
nabídku doplňkového prodeje zboží
(stuhy, ozdoby, svíčky, živé květiny, chvojí kavkazské jedle atd.)
a mohou si za odborné pomoci vyrobit věnec dle vlastní fantazie.

Vstupné 100,- Kč

Předběžná rezervace je
nutná na telefonu 724 195 007.
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SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
pořádá pro děti

MIKULÁŠSKOU
DISKOTÉKU,
která se bude konat

v sobotu 2. 12. 2017
v přísálí KD Zahrádky,
začátek v 15 hodin.
Možná přijde i Mikuláš s nadílkou.
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OBEC ZAHRÁDKY
ZVE VŠECHNY
NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
3. PROSINCE 2017 v 17 hodin
PŘED OBECNÍ DŮM
NA

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Zazpíváme si koledy u rozsvíceného
vánočního stromu. Poté zveme všechny
do sálu na zahrádecký keramický betlém,
který bude vystaven až do Tří králů.



POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

Touto cestou vyjadřujeme velké poděkování panu Vlastimilu Sedlákovi za nezištnou pomoc
při opravě střechy po nedávné vichřici.
manželé Lutovských

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám
Bureš František, Zahrádky č.p. 37,
oslavil dne 3. listopadu 77 let
Adamec Josef, Zahrádky č.p. 34,
oslavil dne 5. listopadu 78 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 13. LISTOPADU DO 17. PROSINCE 2017

DATUM
pondělí 13. 11.
čtvrtek 16. 11.
pátek

17. 11.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00

výtvarná dílna

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

čtvrtek 23. 11.
pondělí 27. 11.
středa 29. 11.
čtvrtek 30. 11.

neděle

3. 12.

pondělí

4. 12.

čtvrtek

7. 12.

pondělí 11. 12.
čtvrtek 14. 12.
1

mikrobus Strmilov
popelnice

Ebru - textil
Korálkové hvězdičky1
Ebru – textil
Korálkové hvězdičky1
Peněženka v rámečku

14.00
sobota 18. 11.
pondělí 20. 11.

POZN.
úřední doba

9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

16 – 19
16 – 19
18.30
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
Adventní aranžmá
dle přihlášení

obec

18.30
17.00

výtvarná dílna
Obecní dům, sál

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Adventní aranžmá
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 12. 2017 – 14. 1. 2018 je v pondělí 11. prosince 2017.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
ŠTÍR 23. 10. – 21. 11. 

STŘELEC 22. 11. – 21. 12. 

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 6. 11. 2017, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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