15. ročník

prosinec 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. prosince 2009


Usnesením č. 53/2008 zastupitelé rozhodli o projednání dalšího rozpočtového opatření č.
3/2008 při doúčtování kalendářního roku 2009 a pověřili starostu jeho provedením.



Usnesením č. 54/2008 zastupitelé rozhodli o přijetí rozpočtového provizoria na období od
1. 1. 2010 do doby schválení rozpočtu na rok 2010, ve kterém bude za rozpočet pro rok
2010 považována 1/3 skutečných výdajů roku 2009.



Usnesením č. 55/2009 zastupitelstvo obce:
I.

Bere na vědomí aktuální stav informatizace obecního úřadu.
Obecní úřad využívá informační systém MUNIS pro vedení agend úřadu.

II. Vyslovuje zájem o zajištění licence plné verze Elektronické spisové služby MUNIS
prostřednictvím ORP Jindřichův Hradec v souladu s podmínkami Výzvy k předkládání
žádostí o finanční podporu v rámci IOP na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
vyhlášené dne 27. 10. 2009 s tím, že tato licence spisové služby bude provozována na
vlastních technických prostředcích obce.

III. Pověřuje starostu sdělením tohoto usnesení příslušné obci s rozšířenou působností a
zjištěním, zda bude žádost o dotaci v rámci této výzvy.
Kancelář OÚ využívá pro správní agendu tři programy od firmy Triada, které byly touto
firmou zapůjčeny za symbolickou cenu. MV ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o
finanční podporu na zařízení technologického centra ORP a řešení elektronické spisové
služby obcí. Žádost o dotaci na nákup těchto programů pro obce je možno podávat pouze
prostřednictvím obce s rozšířenou působností.
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Usnesením č. 56/2009 zastupitelé vzali na vědomí přidělení finančních prostředků na
ozdravné opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě.
Odbor regionálního rozvoje, oddělení územního plánování Krajského úřadu oznámil, že
Ministerstvo financí ČR poskytlo dotaci na opatření ke snížení obsahu přírodních
radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování. Z této dotace bude vybudováno nové
odradonovací zařízení studně v Horních Dvorcích.

Usnesením č. 57/2009 zastupitelé rozhodli odepsat pohledávky č. 1 – 3 a pohledávky
č. 4 – 6 vymáhat soudně.
Pohledávka č. 1 – byla vymáhána soudně a dle rozhodnutí soudu byla uhrazena v nižší
částce. Pohledávky č. 2, 3 (za služby a místní poplatky) jsou z časového hlediska již
nevymahatelné. Pohledávky č. 4 - 6 za neuhrazené poplatky TKO budou vymáhány soudní
cestou.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 24. 12. 2009 a 31. 12. 2009.

Obecní úřad bude v pondělí 28. prosince 2009 uzavřen.

Cena měsíčníku Zahrádecký zpravodaj zůstává pro rok 2010 v nezměněné
částce 60 Kč/rok (5 Kč/číslo). Jedná se o obcí dotovanou cenu. Lednový
zpravodaj bude roznesen předplatitelům z roku 2009. Předplatné uhraďte do
28. února 2010.

OBEC ZAHRÁDKY vyzývá neziskové organizace v obci k podávání
zdůvodněných žádostí na podporu činnosti z prostředků obce v roce 2010
do 31. 1. 2010.

V měsíci listopadu zhlédlo internetové stránky obce na adrese
www.zahradky.cz 1 552 návštěvníků.

Klidné prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví,
pohody a úspěchů v osobním i pracovním životě
Vám i Va
Vašim blízkým
přeje zastupitelstvo a zaměstnanci
Obce Zahrádky.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se konalo 7 akcí.
Pro dětské klienty se konal kurz Keramiky, který vedla paní
lektorka Věra Semotánová.
Kurz se konal ve dvou
termínech, abychom mohli na
vytvořených
dílech
ještě
pokračovat.
Pro dospělé klienty jsem
v minulém čísle inzerovala tradiční předváděcí kurz
Adventní aranžmá. Prvního kurzu, který vedla paní
lektorka Kateřina Kuřinová, se zúčastnilo 43 žen a 5 dětí.

Druhého kurzu, který vedla paní lektorka Lenka Smrčková, se zúčastnilo 21 žen a 4 děti. O
kurzech vznikala krásná aranžmá a na přiložených fotografiích se s vámi podělíme o krásné
zážitky.

Listopadový svátek a dny volna si
k nám přijeli užít přátelé pana Viktora Pechoče z Českých
Budějovic. Na zakázku jsem pro ně připravila následující
kurzy – Malování na sklo, Pletení košíčků, Slaměné ozdoby a
část se jich přidala ke kurzu Keramiky, který se konal pro místní děti a děti z okolí. Děti i
dospělí si dny volna opravdu užili.
Již tradičně každým rokem v tuto dobu přijímám pozvání na různé předadventní a adventní
akce. Předposlední víkend v listopadu pozvalo výtvarnou dílnu Městské kulturní středisko
z Třeště na Předvánoční světélkování. Pro děti je vždy připravena spousta atrakcí. Já jsem
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opět nabídla dětem vymalovávání hedvábných obrázků. Všichni společně se pak mohou
ponořit do vánoční nálady při bohatém kulturním
programu.
Opět jsem přijala pozvání z Hotelu Rustikal z Horní
Cerekve na Adventní jarmark. K ruce jsem měla ještě dvě
šikovná děvčata z Cerekve. Děti si mohly malovat na
hedvábí, na sklo a vytvářet obrázky technikou decoupage.
Letošní účast na jarmarku byla již sedmá v pořadí. Za tak
dlouhou dobu jsme si vybudovali dobré jméno a děti už
hledají, kde mne najdou a zda je nabídka již tradiční.
V úterý 8. 12. jsme podeváté dílnu pronajali Českobratrské církvi evangelické na pečení
perníkového Betlému. Letos přišlo ještě více zájemců o pečení a zdobení než loni. Přišlo
dvacet dva dětí,
pět maminek a
čtyři
babičky.
V dílně bylo jako
v úle. Práce nám
šla pěkně od
ruky a zdobení
perníků - jedna
báseň. Všichni
jsme si voňavou
práci pěkně užili. Udělali jsme si krásný podvečer.
Jsem moc ráda, že nový pan farář Drahomír Frühbauer pokračuje v pečení perníkového
Betlému.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
 OBECNÍ KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
blíží se vánoční svátky, dny zimních prázdnin a den se krátí, tak
bychom vás rádi pozvali do naší knihovny k vypůjčení nových
titulů knih, které jsme pro vás získali z Městské knihovny
Jindřichův Hradec. Z velkého množství vám zde alespoň některé
nabízíme.
 Literatura pro děti:
J. K. Rowlingová – Harry Potter a relikvie smrti, Harry Potter a princ dvojí krve, Harry Potter
a vězeň z Azkabanu, Harry Potter a kámen mudrců, Harry Potter a Fénixův řád
Jiří Žáček/Zdeněk Miler – Krtek a kouzelná slovíčka
Naďa Moyzesová – Bratři obři a jiné pohádkové bytosti
Miloslav Švandrlík – Vodník Fanda
Jeff Kenney – Deník malého poseroutky – Rodrick je king (pokračování světového
bestselleru)
Václav Čtvrtek - Kosí strom
Václav Bárta – O zpěvavém království a jiné muzikantské pohádky
Johathan Swift – Gulliverovy cesty – Gulliver na létajícím ostrově
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 Literatura pro dospělé:
Joy Fieldingová – V pavučině vztahů
Sonia Rossi – Fucking Berlin
Bob Drogin – Malý velký lhář
Jonathan Kellerman – Kosti
Catherine Coulterová – Kletba zelených očí
James Patterson – Líbánky (mezinárodní thriller roku 2005)
Robert Ludlum – Amblerova výstraha
Sherry Jones – Aiša Perla harému
Steven Carroll – Soumrak v Benátkách
Barbara Cartland – Láska na útěku
Dagmar Seifert – Stříbrozelený vodopád
India Knightová – Sakra, chlapi, proč mě nechcete?
Monica Pradhánová – I chytré ženy dělají hloupé věci (román s recepty)
Kay Langdale –Když to není láska
Stephanie Laurensová – Svůdná čarodějka
David Lodge – Nejtišší trest
John Lutz – Noční mstitel
Madeleine Wickhamová – Koktejl pro tři

I nadále odebíráme pravidelná periodika časopisů National Geographic, Bydlení a Zdraví.
Věříme, že si každý z vás vybere to „své“ z naší nabídky. Těšíme se na vaši návštěvu.

 MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pátek 4. 12. 2009 navštívil MŠ Mikuláš se
svojí družinou – andělem, čertem a čerticí. Děti
jim zazpívaly a přednesly básničky. Za to je
Mikuláš obdaroval sladkostmi.

Ve čtvrtek 17. 12. 2009 bude v MŠ
vánoční besídka. Srdečně všechny zveme.
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V době vánočních prázdnin bude MŠ
uzavřena, a to od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010.
Děkujeme rodičům: paní Svobodové,
Bartákové, Dubové, Vopravilové, Nesporé,
Péčové,
Brabcové
(2x),
Hrnčířové,
Kovářové, Kundrátové, Ficové, Kadlecové,
Imberové, Heřmánkové a Hájkové za
molitanovou stavebnici, kterou budou mít
děti nadělenou pod vánočním stromečkem.

Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová

֠

POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

 Vánoční strom před Obecním domem jsme rozsvítili v první adventní neděli 29. 11.
Nově nám zahrál na flétnu a zazpíval za doprovodu dětí pan farář Drahomír
Frühbauer. Děkujeme za slavnostní úvodní projev a jeho vystoupení. Potěšila nás
početná účast občanů.
Poté se přítomní sešli v sále obecního domu u rozsvíceného betlému, který zde bude vystaven
opět až do Tří králů.
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Trocha poezie od naší spoluobčanky
Blíží se doba vánoční
a konec roku přichází,
to jsou ty chvíle sváteční,
betlémská hvězda vychází.

Bude nám zářit nad vesnicí
a naše srdce zahřeje,
budem pak štědří, milující
a plni dobré naděje.

Na kopec znovu vyrazíme,
sejdeme se tam s přáteli,
tradici vzniklou udržíme,
tak přijďte také, chcete-li!

L. P. 2009

Staré lidové prosincové pranostiky:
•
•
•
•
•
•
•

Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny
i všechno osení.
V prosinci-li zima, sníh-li hodně lítá, hojnost všady bývá žita.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Když je prosinci zima, halí se v bílý kožich.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.

Loučím se, končím se svými rýmovačkami. Psala jsem je 2 roky, to je dlouhá doba, tak abych
neomrzela. Přeji všem čtenářům Zpravodaje krásné Vánoce a šťastný rok 2010.
Vaše L. P.

Redakční rada tímto velice děkuje naší spoluobčance paní Ludmile Plecháčové
za příspěvky, které pro nás všechny připravovala a tím přispěla ke zpestření našeho
zpravodaje.
Děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Vítáme mezi námi
Eduarda Duška, Zahrádky č.p. 19,
narozeného 19. 11. 2009 Markétě a Michalovi Duškovým



Blahopřejeme k narozeninám

Stejskalová Jarmila, Zahrádky č.p. 63,
oslaví dne 25. prosince 86 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 14. PROSINCE 2009 DO 17. LEDNA 2010

DATUM
pondělí 14. 12.
úterý
15. 12.
čtvrtek 17. 12.
pondělí 21. 12.
úterý
22. 12.
čtvrtek 24. 12.

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

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
SVÁTEK

POŘ.
obec
ČCE
obec

POZN.
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

obec
ČCE
popelnice

pondělí 28. 12.

obecní úřad
obecní knihovna

čtvrtek 31. 12.
pátek
1. 1.
pondělí
4. 1.
úterý
čtvrtek

pondělí
úterý
čtvrtek

ZAVŘENO
ZAVŘENO

obec
popelnice

NOVÝ ROK 2010
16 – 19
16 – 19

5. 1.
7. 1.

16 – 17
8.30

11. 1.

19
16 – 19
16 – 19

12. 1.
14. 1.

16 – 17
8.30

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

úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Biblický kroužek pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Biblický kroužek pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 1. 2010 – 14. 2. 2010 je v pondělí 11. ledna 2010.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

STŘELEC 22. 11. – 21. 12. 

KOZOROH 22. 12. – 19. 1. 

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. 12. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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