říjen 2009

15. ročník

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 1. října 2009



Usnesením č. 43/2009 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2009.
Obec hospodaří se schváleným rozpočtem a každá změna musí být projednána a
schválena zastupitelstvem obce. Rozpočet obce bude upraven v příjmech o 100 279
Kč, ve výdajích o 100 279 Kč.



Usnesením č. 44/2009
I. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu zadání ÚP
Zahrádky a v zákonem stanovených lhůtách uplatněná písemná stanoviska.
2. Že v zákonem stanovené lhůtě byly k návrhu zadání ÚP Zahrádky uplatněny
požadavky dotčených orgánů (dále je „DO“), které jsou zpracovány a
vyhodnoceny v přiložené tabulce návrhu zadání ÚP Zahrádky a zároveň
zapracovány do návrhu zadání ÚP Zahrádky.
II. Zastupitelstvo schvaluje:
Podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen „stavení zákon“) návrh zadání ÚP Zahrádky, jak byl
upraven na základě uplatněných požadavků DO.
III. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce:
Informovat Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního
plánování o schválení zadání ÚP Zahrádky, který následně předá pokyn
k vypracování návrhu ÚP Zahrádky dle schváleného zadání ÚP Zahrádky.
Tímto proběhl první základní krok zpracování nového územního plánu.



Usnesením č. 45/2009 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci v 8. kole výzvy
PRV na akce „Kanalizace a ČOV Zahrádky“ a „Rozšíření vodovodu v KÚ
Zahrádky“ a souhlasí se spolufinancováním těchto akcí z obecního rozpočtu.
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V minulém roce v 5. kole výzvy PRV (Program rozvoje venkova) byly podány dvě
žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova - první na dostavbu kanalizace a
druhá na rekonstrukci místní komunikace. Z těchto žádostí byla úspěšná pouze
žádost na rekonstrukci komunikace, kterou je ale možné provést až po dokončení
dostavby splaškové kanalizace. Žádost na dostavbu kanalizace nebyla úspěšná
z důvodu nízkého bodového ohodnocení, které lze navýšit rozšířením projektu o více
aktivit, a proto tomuto bodu jednání předcházela usnesení č. 24/2009 (zadání
zpracování změny projektu) a č. 40/2009 (rozšíření obecního vodovodu). Informace
o těchto usneseních jsme podali v dubnovém a srpnovém vydání Zpravodaje.



Usnesením č. 46/2009 zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci v 8. kole výzvy
PRV na akci „Územní plán Zahrádky“ a souhlasí se spolufinancováním této akce
z obecního rozpočtu.
V tomto kole výzvy je možno poprvé žádat i o dotaci na zpracování územního plánu.
Maximální výše dotace může dosáhnout až 90% způsobilých výdajů. Dříve byla
možnost žádat o dotaci pouze v Programu obnovy venkova.



Usnesením č. 47/2009 zastupitelé schválili jmenovat starostu pana Ing. Josefa
Kohouta jako zástupce obce k získání přístupu na portál Farmář sloužící k podání
žádosti o dotaci z PRV. Současně zastupitelstvo obce schválilo, že tato osoba bude
mít přístup k chráněným údajům týkající se obce na portálu Farmář.
Toto navazuje na předchozí usnesení. Při podávání žádostí prostřednictvím portálu
Farmář dojde automaticky k navýšení bodového hodnocení projektu podané žádosti.
V rámci zřizování přístupu na portál Farmář bude dle vydaných pravidel při
předkládání žádosti mj. ověřováno, zda zastupitelstvo obce tímto úkonem pověřilo
oprávněnou osobu.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

V měsíci říjnu budou provedeny odečty stavů vodoměrů pro stanovení platby
vodného a stočného. Prosíme občany, aby umožnili přístup p. Vladimíru
Doskočilovi.

V měsíci září zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 1 808 návštěvníků.
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stránky

obce

na

adrese

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Začátkem měsíce září se
konal kurz Netradiční
batika pro dospělé klienty,
který vedla paní lektorka
Štěpánka
Maryšková.
Tématem
kurzu
bylo
klasické batikování, na
které navazovalo savování,
odbarvování, domalovávání a další zdobení textilu. Dalším tématem kurzu byla africká batika.
K účelu batikování jsme použili jak nová trička tak stará,
která dostala nový kabát.
Dalším
kurzem tohoto
víkendu byl
kurz Ryby a
jiná zvířátka
z pediku, který vedla paní lektorka Karla Hátleová.
Na přání klientek se pletly zvonečky, kočky a ryby.
Dětem
jsem
nabídla
kurz
Zvonečky, který vedla opět paní lektorka Karla
Hátleová. Větší děti pletly zvonečky na formě a
menší děti si vyráběly zvoneček z květináče,
zdobený ubrouskovou technikou.
Dalším kurzem pro děti byl kurz Plstěné šperky,
který
vedla
paní lektorka Václava Šádová. Děti si vyráběly
přívěsky k mobilům, náušnice a kytičky na
ozdobení
čepice či
gumičky
do vlasů.
Dětský
kurz
Podzimní
aranžmá
vedla paní lektorka Kateřina Kuřinová. Sisálový cop
děti zdobily suchými květinami.
Na poslední víkendové sobotní dopoledne jsem přijala
pozvání Kulturního střediska Města Počátek na Václavské slavnosti. Na sobotní odpoledne a
nedělní dopoledne jsem přijala pozvání z Obce Studená také na Václavské slavnosti.
Návštěvníkům jsem nabízela malované hedvábné šátky, výrobky pletené z pediku a
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patchworkové polštáře. Ve Studené si děti mohly vyzkoušet pletení z pediku a poznat tak, co
se u nás v dílně mohou naučit a zda takovou práci zvládnou.
Loni jsem, na přání klientek, nově zavedla předváděcí kurz Podzimní aranžmá. Kurz měl
velký úspěch, a proto ho letos zařazuji znova. Budeme se zaměřovat na okenní výzdobu,
výzdobu dveří, vchodové aranžmá a interiérové aranžmá. Tímto všechny příznivkyně suché
vazby srdečně zvu přiloženým plakátkem.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

 ZO ČSŽ ZAHRÁDKY
Dne 20. 9. 2009 Český svaz žen uspořádal pro
děti opět podzimní Pohádkový les. Letos jsme
měli velmi krásné počasí, a proto také přišlo
hodně dětí a rodičů. Procházku lesem zpestřilo
všem přítomným sedm pohádek. Pro děti byly

připraveny různé úkoly, za které dostávaly
sladké odměny. Na konci si děti v penzionu
„Mlýn“ opekly buřty a podělily se o své zážitky
s kamarády. Celé odpoledne bylo příjemnou
zábavou jistě i pro rodiče.

Jana Bartáková
místopředsedkyně ZO ČSŽ
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Výtvarná dílna Zahrádky
pořádá dne 22. 10. 2009 předváděcí kurz RNDr. Kateřiny Kuřinové
začátek v 18.30 hod.

PODZIMNÍ ARANŽMÁ

Návštěvníci uvidí poslední trendy ve zdobení okenních truhlíků a
podzimních ozdob na dveře, nabídku doplňkového prodeje zboží
(přírodniny, stuhy, ozdoby, venkovní hrnkové květiny atd.)
a mohou si aranžmá vyrobit sami dle vlastní fantazie za odborné
pomoci.

Vstupné 100,- Kč

Předběžná rezervace na telefonu 384 490 044 nebo 724 195 007.
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občanské sdružení ZAHRÁDECKÝ SPOLEK

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DRAKIÁDU
KTERÁ SE KONÁ JIŽ PO TŘINÁCTÉ
V ZAHRÁDKÁCH NA LOUCE U LOMU

V SOBOTU 17. ŘÍJNA 2009
PROGRAM:
14.00 registrace soutěžících
14.30 soutěž o nejhezčího
a nejvytrvalejšího draka
15.30 vyhlášení vítězů, posezení
u ohně a opékání buřtů

Nekoná se pouze za velkého deště.
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 TURISTICKÁ UBYTOVNA

V minulém čísle Zpravodaj občany Obec Zahrádky informoval, že
zastupitelé zrušili poskytování služeb půjčovny jízdních kol. Jízdní kola
nabízíme k odprodeji. Zájemci o kola se mohou přihlásit u provozní
pracovnice Marcely Daňhelové do 19. 10. 2009. V evidenci máme deset
jízdních kol pro dospělé a jedno kolo dětské.

Marcela Daňhelová
provozní Turistické ubytovny


 BIBLICKÝ KROUŽEK



ANEB
PUTOVÁNÍ Z PŘÍBĚHU DO PŘÍBĚHU
Ahoj holky a kluci!
Od října se otvírá nový biblický kroužek. Každý je
do něj zván.
 Co budeme dělat? Číst, vyprávět si příběhy, tvořit,
zpívat, hrát hry a taky promítat. Zkrátka budeme
příjemně trávit čas nad příběhy z Bible.
 Co budete potřebovat? Dobrou náladu
scházet se. Hudební nástroje vítány!

a chuť

Váš nový farář Drahoš ☺
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

 Velice nás potěšilo, že naše ženy opět připravily nedělní odpoledne pro naše nejmenší
v pohádkovém lese. Na tento den se děti již každoročně těší, jsou plny dojmů, zážitků.
Děkujeme.

Trocha poezie od naší spoluobčanky
V jedné velmi staré báji,
vypráví se o divožence z Burešovy skály,
jak čeledín ze Zahrádek s koňmi orat jel,
k Bořetínu lesem unaven se projít šel.

„Pacholiště, pachliště, máš pro mě to lopatiště?“
Lopatu jí mladík podal, žena zavýskla,
potom v tmavou skálu vběhla,
a když svoji práci skončil, chléb mu přinesla.

Viděl skálu, černou díru v ní,
vzpomněl, co lidé o divých ženách vypráví.
Ke koním se vrátil, v díle pokročil,
ale náhle divnou bytost on spatřil.

„Pacholiště, pacholiště, tady máš to opeliště!
Darovaná skýva z chleba neubývá,
ale kdo na sebe myslí pouze,
postihne ho brzy nouze!“

„Pacholiště, pacholiště, udělej mi lopatiště,
dám ti za něj opeliště!“
Chasník myslí, že má z hladu vidiny,
domů s koňmi jede, zahání ty sny.

Chasník šťasten, chleba rozdával,
zástup lidí pro něj denně chodíval.
Chleba neubývá, nikdo hlad nemá,
každý mu jen žehná, zaň se modlívá.

Na zápraží sedí, řeže lopatu,
myslí na tu ženu, na tu lopotu.
Na tom poli ráno znovu pracoval,
v poledne se divé ženy ale zas dočkal.

Lakotná však selka jemu radila,
zadarmo že škoda každá je skýva.
Za peníze chleba když si prodají,
velkého bohatství že se dočkají.

Chasník uposlechl, chleba rozprodal,
tím však ten div skončil, nic nebylo dál.
Na vzkaz divoženky oni nedbali,
chamtivostí svojí všechno ztratili.

L. P. 2009
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Staré lidové říjnové pranostiky:
•
•
•
•

Studený říjen – zelený leden.
Říjen a březen – rovné jsou ve všem.
V říjnu mnoho dešťů – v prosinci mnoho větrů.
Čím déle u nás vlaštovky v říjnu prodlévají, tím
déle pěkné a jasné dny potrvají.
• Divoké husy na odletu – konec je babímu létu.
• Září víno vaří – říjen mačká hrozen.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám

Barták Josef, Zahrádky č.p. 5,
oslavil dne 6. října 74 let
Křepelová Marie, Zahrádky č.p. 80,
oslavila dne 8. října 71 let
Drápal Miloslav, Zahrádky č.p. 26,
oslaví dne 13. října 79 let
Říha Josef, Horní Dvorce č.p. 12,
oslaví dne 24. října 74 let
Křepela Josef, Zahrádky č.p. 80,
oslaví dne 28. října 73 let

KALENDÁŘ OBCE OD 12. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU 2009

DATUM
pondělí 12. 10.
úterý
13. 10.
středa 14. 10.
čtvrtek 15. 10.

HOD.
16 – 19
16 – 19
16 – 17
15.00
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
Výtvarná dílna
čekárny bus

sobota 17. 10.

9.00

Výtvarná dílna

neděle 18. 10.

9.00

Výtvarná dílna

pondělí 19. 10.

16 – 19
16 – 19

obecní úřad
obecní knihovna

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
Malování na hedvábí1

POŘ.

POZN.
úřední doba

obec
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Skleněná vitráž
Malování na hedvábí
Skleněná vitráž
Malování na hedvábí
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
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obec

úterý
20. 10.
čtvrtek 22. 10.

sobota 24. 10.
neděle 25. 10.
pondělí 26. 10.

16 – 17
8.30

Obecní dům, sál
čekárny bus

Biblický kroužek pro děti

18.30
9.00
14.00
9.00
16 – 19
16 – 19

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

PODZIMNÍ ARANŽMÁ
Restaurování nábytku
Porcelán1
Restaurování nábytku

úterý
27. 10.
čtvrtek 29. 10.

16 – 17
8.30

pondělí

16 – 19
16 – 19

úterý
čtvrtek

3. 11.
5. 11.

16 – 17
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

sobota

7. 11.

19.00
9.00

Obecní dům, sál
Výtvarná dílna

neděle

8. 11.

14.00
9.00

Výtvarná dílna
Výtvarná dílna

pondělí

9. 11.

16 – 19
16 – 19

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

2. 11.

úterý
10. 11.
čtvrtek 12. 11.
1

16 – 17
8.30

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

obec
ČCE
obec

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Biblický kroužek pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
Hedvábná přáníčka
Skřítci a víly
Krabice různých tvarů
Krabičky1
Hedvábná přáníčka
Skřítci a víly
Krabice různých tvarů
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Biblický kroužek pro děti

ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 11. 2009 – 13. 12. 2009 je v pondělí 9. listopadu 2009.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

VÁHY 23. 9. – 22. 10.



ŠTÍR 23. 10. – 21. 11.

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 5. 10. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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