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ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
Na posledním jednání zastupitelstva obce se řešila
rozpočtová opatření, Výroční zpráva Výtvarné dílny
Zahrádky a schválení dodavatele stavby místní komunikace 3c.
První rozpočtové opatření souviselo s nákupem ručního měřáku pro zjištění hodnoty chloru v pitné vodě.
Druhé rozpočtové opatření řešilo nákup plastového poklopu na čističku odpadních vod. Původní poklop byl již
nevyhovující, a proto ho bylo třeba vyměnit.
Vedoucí Výtvarné dílny Zahrádky Marcela Daňhelové
zastupitele seznámila s Výroční zprávou dílny za rok
2021 a zastupitelé ji následně přijali. Část ze zmíněné
výroční zprávy si můžete přečíst na straně č. 2.

Posledním bodem programu bylo projednání výsledku
výběrového řízení na zhotovitele stavby místní komunikace 3c. Předmětem této akce je oprava komunikace vedle mateřské školy, vybudování parkoviště před
školkou a rekonstrukce hospodářského dvora včetně
oplocení. Na základě výběrového řízení byla k realizaci
stavby vybrána firma SWIETELSKY. Zastupitelé schválili zadání zakázky této firmě za nabídkovou cenu 1 270
tis. Kč bez DPH. Ke stavbě by mělo dojít v letních měsících letošního roku. Na opravu komunikace má obec
požádáno o dotaci od Jihočeského kraje.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Nová sběrná nádoba na drobné
elektrozařízení
V hospodářském dvoře přibyla nová nádoba na
tříděný odpad. Jde o kovovou klec společnosti Asekol,
která je určena na sběr drobného elektrozařízení,
maximálně do velikosti mikrovlnné trouby.

KONČÍ SPLATNOST
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
Splatnost místních poplatků za likvidaci komunálního
odpadu trvale žijících občanů v obci Zahrádky a poplatku ze psů pro rok 2022 končí 31. března 2022. Majitelé
rekreačních domů mohou poplatek za komunální odpad
hradit ještě do 30. června 2022.
Nezapomeňte vyměnit od 1. 4. 2022 starou známku za
novou na rok 2022.

Obec Zahrádky odsuzuje ruský útok
na Ukrajinu jako bezprecedentní zásah do integrity svobodné země a vyjadřuje solidaritu Ukrajině a všem jejím
obyvatelům.
Turistická ubytovna Zahrádky je zahrnuta v krizovém plánu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
a je tak pravděpodobné, že bude nabídnuta k ubytování ukrajinským uprchlíkům. Na tuto situaci jsme připraveni
a budeme rádi, když budeme moct být
nápomocni.
Všechny důležité informace pro ukrajinské občany a jejich ubytovatele jsou
přehledně popsány a aktualizovány na
webu Jihočeského kraje.
www.kraj-jihocesky.cz/pomahame-ukrajine
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Výběr z Výroční zprávy
Výtvarné dílny Zahrádky
za rok 2021
V roce 2021 zahájila dílna 23. rok svého provozu. Za ta
léta si vytvořila okruh „své klientely”, interakční prezentaci, která je velmi dobře využívána, a pokračovala v tradici nabídky kvalitních volnočasových aktivit.
I v roce 2021 provoz dílny velmi citelně zasáhla pandemie koronaviru Covid-19 a následná opatření, která
omezila a místy i znemožnila její fungování. Celkové
hospodaření dílny tak vykazovalo v roce 2021 nesoulad
ve výdajích a příjmech, které z důvodu nekonání aktivit byly minimální. V roce 2021 jsme uspořádali devět
kurzů, kterých se zúčastnilo 76 klientů.
Strukturu klientů dílny sledujeme při použití tří kritérií: pokud jde o zastoupení žen (téměř 55 % z celkového počtu) a mužů (0 % z celkového počtu), představují
ženy trvale velkou většinu našich klientů u programových kurzů; pokud jde o zastoupení dětí a dospělých,
představují děti 45 % klientů roku 2021.
V roce 2021 skončila dílna ztrátou 57 339,05 Kč. Materiál
na skladě k 31. 12. 2021 je v hodnotě 62 039, 53 Kč.

Výtvarná dílna informuje o konání kurzů
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Kurz pro děti školního věku se bude konat dne 2. 4. 2022
od 9 hodin. Budeme vytvářet dekoraci na zavěšení na
dveře či do interiéru a šité slepičky.
TVOŘENÍ PRO DEN MATEK
Kurz pro děti školního věku se bude konat dne 30. 4.
2022 opět od 9 hodin. Budeme vytvářet přáníčka a šité
tulipánky.
Cena obou kurzů je 200 Kč/kurz. Hlaste se u vedoucí Výtvarné dílny Zahrádky Marcely Daňhelové, tel.
724 195 007.
březen 2022

Mateřská škola Zahrádky
V pondělí 21. 2. 2022 jsme ve školce měli pirátský karneval. Děti plnily různé úkoly: chytaly ryby v moři,
skládaly puzzle, házely na cíl, hledaly cestu v bludišti a nakonec musely přejít přes lávku na ostrov k pokladu. Po zazpívání písně se kouzelný poklad otevřel.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH OD 14.–18. 3. 2022
BUDE MŠ UZAVŘENA Z DŮVODU MALOVÁNÍ.

Co jsme psali před dvaceti lety
• Zastupitelstvo obce v březnu roku
2002 schválilo rozpočet obce na
daný rok. Rozpočet byl vyrovnaný, a to ve výši 3 048 080 Kč na příjmové i výdajové stránce.
• Zastupitelstvo také přijalo hned
čtyři výroční zprávy obecních
zařízení – Poštovny Zahrádky,
Obecní knihovny, Turistické ubytovny Zahrádky a Výtvarné dílny
Zahrádky. V ubytovně se ubytovalo v roce 2001 skoro 500 hostů a prodalo se asi 4500 jídel. Ve
výtvarné dílně pracovalo víc než
600 klientů.

• Obec nabízela obyvatelům získání úvěru z Fondu rozvoje bydlení
obce Zahrádky, a to od 10 000 do
50 000 Kč.
• Chystalo se vítání občánků,
na kterém obec vítala Lukáše
Pazmányho z Horních Dvorců
a Josefa Svobodu
ze Zahrádek.

provozní pracovnici.
• Zvali jsme na Velikonoční koncert
na Bílou sobotu v evangelickém
kostele v Zahrádkách. Vystoupily
pěvecké sdružení YMCA Jakoubek
a dětský soubor Svišti.

• V Domku se každé úterý a čtvrtek
hrál stolní tenis.
• Obec hledala administrativně
Pohlednice z pole kolem roku 1950

www.zahradky.cz
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Štefl Josef, Zahrádky, oslavil dne 3. března 75 let
Barták Josef, Zahrádky, oslavil dne 10. března 81 let

Spolek žen Zahrádky pořádá

v neděli 27. března od 14.00 hodin
v Kulturním domě v Zahrádkách.
Na děti čeká diskotéka, tombola, občerstvení,
vystoupení kouzelníka Ondřeje Sládka
a modelování balónků.
vstupné:
děti: 10 Kč, dospělí: 50 Kč

Informace
Obecní knihovna
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Úřední hodiny obecního úřadu
každé pondělí 16:00–19:00 hod.

Mikrobus do Strmilova
Mikrobus jezdí podle přihlášení každý čtvrtek. Odjezd z autobusové zastávky v obci je
v 8:30 hod. Pro přihlášení cesty mikrobusem do Strmilova se
hlaste u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms).

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 7. dubna
v 19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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