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Z jednání zastupitelstva obce
Poslední jednání zastupitelstva proběhlo ve čtvrtek 6. února. Na programu byly
závěrečné zprávy finančního výboru a inventarizační komise a řešil se třeba i pronájem obecních rybníků.
Inventarizační komise provedla do poloviny ledna tradiční kontrolu majetku obce k 31. 12. 2019. Při kontrole nenašla žádné pochybení. Aktuální stav
aktiv (brutto – tj. bez odpisů) obce je
zhruba 75 250 000 Kč a pasiv necelých
64 572 000 Kč. Pravidelné kontroly na
začátku roku provádí i finanční výbor.
Ten měl za úkol zkontrolovat finanční hotovost v obecní pokladně ke konci roku 2019. Výše hotovosti odpovídala
předloženým účtům. Druhou kontrolu
provedl finanční výbor v Mateřské škole. Tady výbor kontroloval čerpání neinvestičního příspěvku obce Mateřské
škole Zahrádky. Loni dostala školka na
svou činnost od obce 54 000 Kč. Celkové náklady Mateřské školy byly zhruba
275 000 Kč. Jen za elektřinu, plyn a vodu
školka zaplatila téměř 110 000 Kč. Tentokrát pokryl rozdíl mezi příjmy a výdaji
zisk Turistické ubytovny (včetně prodeje
obědů mimo školku), která je doplňkovou činností školky. Dlouhodobě se ale
na tyto příjmy nedá spolehnout, protože ubytovna je využívána nepravidelně
a každý rok je jiný. Obec proto pro tento rok mateřské škole zvýšila neinvestiční příspěvek z 54 000 Kč na 300 000 Kč.
Na konci roku uvidíme, jak vše bude vycházet. Pokud ale i letos ubytovna vydělá,

mohlo by tak alespoň zbýt na potřebné
opravy. Abychom udrželi krok se současnými standardy v ubytování a měli hostům co nabídnout, je třeba do ubytovny
také investovat. Jen pro doplnění, platy
učitelek a zaměstnanců školky hradí Ministerstvo školství. Obec, jako zřizovatel,
poskytuje peníze na provoz školky.
Zastupitelé také schválili takzvaný
pasport místních komunikací, tedy
dokument s mapami, kde jsou vyznačené všechny silnice, místní komunikace a cesty v obci. Je to jakési zmapování
současného stavu a také nutný podklad
pro případnou žádost o dotaci na opravu
jakékoli komunikace v obci.
Zastupitelé naopak neschválili výpověď nájemních smluv na obecní rybníky. Jeden ze zastupitelů totiž navrhoval

současné nájemní smlouvy z roku 2003
vypovědět a vypsat na nájemce nové výběrové řízení. Ostatní zastupitelé ale s návrhem nesouhlasili. Jedná se o tři rybníky
ve vsi, které jsou od roku 2003 pronajaty
třem obyvatelům Zahrádek. Nájemci si
je na vlastní náklady (s tím, že měli na
několik let odpuštěný nájem) opravili,
včetně hrází, výpustí, okolí nebo zábradlí, a rybníky i nadále udržují. Rybníky
nejsou určené k podnikání a jejich údržba vyžaduje nemálo práce. Tyto skutečnosti je zapotřebí také brát na zřetel při
porovnání s obvyklými cenami nájmu u
hospodářských rybníků. Cena současného nájmu je 5000 Kč/ha, což při celkové
výměře všech těchto rybníků 4 716 m2
znamená příjem obce 2 357 Kč.
Eliška Čermáková
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ZAHRÁDKY V ROCE 2019 V ČÍSLECH
Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 257
• Nejmladší obyvatel: Sebastian Grausam narozený 1. 1. 2020
• Nejmladší obyvatelka: Veronika Svobodová narozená 29. 10. 2019
• Nejstarší obyvatel: Karel Kohout, který oslaví 29. 8. 2020 90. narozeniny
• Nejstarší obyvatelka: Jaroslava Bartáková, která oslaví 10. 4. 2020 89. narozeniny
Nejčastější křestní mužské jméno:

Nejčastější mužské příjmení:

1) Josef – 11×
2) Jan – 7×
3) Jiří – 6×

1) Barták – 11×
2) Brož – 7×
3) Kohout a Štefl – 6×

Nejčastější ženské křestní jméno:

Nejčastější ženské příjmení:

1) Marie – 10×
2) Jana – 9×
3) Tereza – 8×

1) Bartáková – 12×
2) Jirotková a Kolmanová – 6×
3) Kovářová, Kubíčková a Šteflová – 5×

• Průměrný věk obyvatel: 42 let (muži 44, ženy 41)
• Počet dětí 0–15 let: 59 (25 kluků, 34 děvčat)
• Počet obyvatel starších než 70 let: 44 (23 mužů, 21 žen)
• Nejvíce mužů je ve věku 5 let, 35 let, 65, let a 70 let
• Nejvíce žen je ve věku 10 let, 30 let, 40 let a 65 let
• V roce 2019 se v Zahrádkách narodily čtyři děti, čtyři lidé zemřeli, šest se odstěhovalo
a tři se do Zahrádek přistěhovali.

Vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let
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Mateřská škola Zahrádky
Každý rok pořádáme v Mateřské škole dětský karneval.
Letos se konal ve středu 12. února. Vyráběli jsme si masky zvířátek - a to podle přání dětí – medvídka, sovičku,
zajíčka nebo ježka. Skoro všechny děti si přinesly masky
z domova a ty, které je neměly, jsme oblékli do masek připravených ve školce. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a za
odměnu, že byly šikovné, dostaly nějaké dobroty. O tom,
že se dětem maškarní rej líbil, svědčí pořízené snímky.
Jana Harudová
ředitelka MŠ Zahrádky

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Naděžda Lutovská, Zahrádky, oslaví dne 16. února 70 let
Karel Doubrava, Zahrádky, oslaví dne 16. února 73 let
Pavel Brchaň, Zahrádky, oslaví dne 17. února 73 let
Bohuslav Brchaň, Zahrádky, oslaví dne 22. února 74 let
Jiří Brchaň, Zahrádky, oslaví dne 28. února 75 let

Opustil nás
Zdeněk Šedivý, Zahrádky, zemřel dne 19. ledna 2020
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Spolek žen Zahrádky
Dětský karneval se opět vydařil. Přišlo si ho užít 137 dětí a 116 dospělých
V sobotu 8. února uspořádal Spolek žen Zahrádky tradiční dětský karneval. V sále kulturního domu se už před
druhou hodinou odpolední začali scházet děti i dospělí. Celkem dorazilo 253 lidí. Masky byly opět rozmanité,
i když nejvíc děvčat přišlo v modrých princeznovských
šatech po vzoru Elsy z Ledového království. Nechyběly ale
ani tradiční masky jako čarodějnice, klauni, kovbojové,
víly, motýlci a řada dalších pohádkových postav i zvířat.
O hudební doprovod se tradičně postaral Fanda Peterka.
Pro děti byla připravena samozřejmě i tombola. V té hlavní, slosovací jsme rozdali 42 krásných cen a v malé tombole byly stovky dalších drobných dárečků. K občerstvení nechyběly párky v rohlíku, limonáda a zákusky a letos
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poprvé i voňavý trdelník. Děti si mohly koupit také balonky a nejrůznější konfety. Aby nebyla zábava během
odpoledne jen na samotných dětech, pomohli jsme tentokrát podpořit veselou atmosféru ještě hraním židličkované a společným tancováním na dětmi oblíbené písničky Míši Růžičkové. Celé odpoledne se opravdu vydařilo
a doufáme, že se bavili malí i velcí. Děkujeme všem, kteří
se podíleli, jak na přípravě, tak na průběhu samotné akce.
Poděkování patří i všem sponzorům, kteří poskytli ceny
do tomboly.
Za Spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková
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Z historie
Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním článku starostka Zahrádek Eliška Novotná seznamovala čtenáře s výročními zprávami
o činnosti Výtvarné dílny a Turistické ubytovny, které se rok před
tím poprvé otevřely.
• Za pět měsíců provozu se v turistické ubytovně ubytovalo 128
hostů a ve Výtvarné dílně za
stejnou dobu proběhlo 19 programových kurzů pro 81 klientů. K tomu další dva kurzy na
objednávku a dětské kurzy pro
169 dětí.
• Výtvarná dílna skončila finančně
mírným přebytkem a ubytovna
mírnou ztrátou.
• Obec podala tři žádosti o dotace z Programu obnovy venkova,
a to na úroky z úvěru, veřejné
osvětlení a veřejná prostranství.
• Obecní úřad nabízel občanům

•

•
•

•

možnost vyhledání vlakového či autobusového spojení na
internetu.
Podle údajů Úřadu práce v Jindřichově Hradci byla aktuální
nezaměstnanost v okrese 5,9 %.
Přímo v Zahrádkách byla nezaměstnanost jedna z nejnižších
v okrese, a to 3,5 %.
Svaz žen zval na Dětský disco
‑karneval do kulturního domu.
V místní knihovně bylo 1 734
knih a knihy si v předešlém roce
přišlo půjčit 50 čtenářů. Knihovna pravidelně odebírala časopisy
ABC, Zahrádkář, Rady pro hobby a Dorka.
Poštovna Zahrádky shrnula své
fungování v roce 1999, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že nejčastěji se prodávaly telefonní karty
a ceniny.

• Vedoucí souboru Loutkového divadla v Zahrádkách informoval o tom, že v roce 1999 sehráli celkem sedm představení.
V souboru hráli Marie a Iveta
Švehlovy, Petr Doskočil, Tomáš
a Ondra Kohoutovi, Vítek a Jirka
Kolmanovi.
• Ze zápisu z kroniky z roku 1932
jsme se dozvěděli, že 6. června 1932 se přihnal silný vítr s krupobitím a poškodil velkou část
úrody. Stát poté přiznal Zahrádkám podporu ve výši 20 000 Kč,
kterou obec rozdělila mezi
zemědělce.
• Tam, kde kroupy nepadaly, byla
ale úroda znamenitá. Žito bylo
i dva metry vysoké. Hospodářské
družstvo Jindřichův Hradec začalo do Zahrádek dovážet chléb
výměnou za obilí. Hospodyně
tak přestaly péct chléb doma.

Regulace Horního rybníka
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Zdravotní středisko
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka
MUDr. Soňa Matoušková nebude
ordinovat dne 18. 2. 2020. Dále
v době od 24. 2. do 13. 3. 2020
bude lékařka čerpat dovolenou.

Informační sms
Připomínáme, že od loňského února funguje pro
obyvatele služba rozesílání informačních sms
zpráv. Pokud máte zájem dostávat sms zprávy
s aktuálními informacemi a ještě nejste přihlášeni, napište sms ve tvaru „ANO jméno a příjmení“
na telefonní číslo 725 031 463. Služba je dobrovolná a bezplatná.
Tento informační systém neslouží k žádným reklamním nebo propagačním účelům, ale pouze k rozesílání informací, které je
třeba dostat k obyvatelům obce co nejrychleji, tedy například v případě havárie
vody a podobně. Ze seznamu kontaktů, kterým budou informace odesílány,
se můžete kdykoli pomocí sms odhlásit.

KALENDÁŘ OBCE OD 17. ÚNORA 2020 DO 15. BŘEZNA 2020
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

pondělí
17. 2.
čtvrtek
20. 2.
pondělí
24. 2.
čtvrtek
27. 2.
pondělí
2. 3.
čtvrtek
5. 3.

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy
čekárny bus
dle přihlášení

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy
čekárny bus
dle přihlášení

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy
čekárny bus
dle přihlášení

19.00

Obecní dům, sál

pondělí
9. 3.
čtvrtek
12. 3.

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna veřejný internet, knihy a časopisy
čekárny bus
dle přihlášení

Jednání zastupitelstva

obec
obec
obec

obec
obec
obec
obec
obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

VODNÁŘ 20. 1.–18. 2.

RYBY 19. 2.–20. 3.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 3. 2020 – 12. 4. 2020 je v pondělí 9. března 2020.
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