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Z jednání zastupitelstva obce
Poslední jednání zastupitelstva obce proběhlo ve čtvrtek
5. března. Na programu bylo závěrečné rozpočtové opatření obce z minulého roku nebo výroční zpráva knihovny.
Zastupitelé vzali na vědomí poslední rozpočtové opatření roku 2019, o kterém zastupitelstvo obce rozhodlo na
svém prosincovém zasedání. V tomto opatření č. 8/2019
bylo reflektováno na změny v hospodaření oproti schválenému či upravenému rozpočtu. Co se týká změn u příjmů,
tak obec například získala navíc 210 200 Kč za prodej vytěženého kůrovcového dřeva, naopak příjmy za vodu byly
nižší o 53 000 Kč oproti předpokládaným příjmům z důvodu napojení obyvatel na vlastní zdroje vody. Na straně
výdajů šlo o změny například u nákladů na těžbu a přibližování dřeva, tady byly výdaje vyšší o 129 400 Kč, než se
předpokládalo, naopak rezerva rozpočtových prostředků
na opravy byla vyšší a zůstala nevyčerpána např. u veřejného osvětlení nebo místních komunikací.

Zastupitelé také schválili smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 769/1 v k. ú. Zahrádky. Jde o novou elektrickou přípojku od společnosti E.ON, kde je část
přípojky i na obecním pozemku.
Zastupitelé přijali výroční zprávu Obecní knihovny
Zahrádky za rok 2019. Knihovna má aktuálně 51 čtenářů a celkem během minulého roku proběhlo v knihovně
266 fyzických návštěv. Podrobně je výroční zpráva rozepsána na straně č. 2.
Na závěr březnového jednání vyjádřil zastupitel Marek
Rod nespokojenost s vedením obce a nesouhlas s některými kroky obce a podal k 5. březnu 2020 rezignaci na
svou funkci. Na příštím zasedání by tak měl složit slib zastupitele náhradník, který měl v pořadí další nejvyšší počet hlasů při posledních komunálních volbách na stejné
kandidátní listině, tedy Josef Kohout.

Eliška Čermáková

Mimořádná opatření kvůli
šíření nového typu koronaviru
Od čtvrtka 12. března 2020 platí v České republice nouzový stav.
Vláda tak reagovala na šířící se onemocnění COVID-19, které způsobuje nový typ koronaviru. Od pátku 13. března jsou tak minimálně na jeden měsíc zakázány veškeré akce, které přesahují počet 30
osob. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce,
slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zakazuje se také pobyt
v hospodách mezi 20.00 - 6.00 hodinou. Zavřené zůstanou i sportoviště, posilovny, knihovny, galerie, muzea a další podobné instituce. Už od středy 11. března jsou také zavřené všechny školy. Na
mateřské školy se zákaz nevztahuje. Mateřská škola Zahrádky tak
zatím dál funguje bez omezení.
Dodržujte prosím vládní nařízení, hygienická doporučení a zbytečně se nevystavujte rizikovým situacím. Na druhou stranu
strach a panika není na místě.
Informační telefonní linka Jihočeského kraje pro veřejnost na
čísle 800 100 450 je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně
víkendů.
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Výroční zpráva obecní knihovny
První zmínka o zahrádecké knihovně v zachovalých
„Protokolech schůzí
obecního zastupitelstva v Zahrádkách“
je ze dne 29. března 1922, kdy bylo
rozhodnuto o sloučení knihoven obecní, hasičského sboru
a místního odboru
Jednoty Pošumavské
v jednu veřejnou
obecní knihovnu.
V roce 2019 se počet
registrovaných čtenářů navštěvujících
Obecní knihovnu Zahrádky zvýšil na 51, z toho je 13 čtenářů do 15 ti let.
Během roku proběhlo v knihovně celkem 266 fyzických
návštěv, čímž došlo oproti roku 2018 k mírnému navýšení o 3,9 % (r. 2018–256 návštěv), počet výpůjček se zvýšil
o 67,6 % na 362 (v roce 2018 to bylo 216 výpůjček). Pokles
návštěvnosti z předchozích let se zastavil. Počet výpůjček
se po tříletém poklesu rovněž zvýšil. Statisticky připadá
na každý týden, kdy byla knihovna otevřená, přibližně 6
návštěv. Obecní knihovna zaznamenala i návštěvnost on
‑line služeb. Čtenáři využívají vystavený katalog knihovny
na webu obce. V roce 2019 to bylo 11 návštěvníků.
V roce 2019 odebírala knihovna stejně jako v předchozích letech 2 časopisy – Bydlení a Zdraví. V knihovně jsou
k dispozici i časopisy nakoupené v předchozích letech,
jako např. Floristika, Abc, Zahrádkář, Zahrada, Hobby,
Burda, Dorka, Diana, Fit pro život, 100 + 1 zahraniční zajímavost, National Geographic a další. Zájem o výpůjčku
periodik je značný. Z celkového počtu výpůjček (362 ks)
tvoří výpůjčky periodik 22 % (78 ks). Předplatné těchto
časopisů má tedy smysl. Někteří návštěvníci si dokonce
půjčují pouze časopisy.
Vedle běžných služeb, které knihovna nabízí, umožňuje
svým návštěvníkům využívat veřejný internet. Nutno ale
dodat, že vzhledem k větší dostupnosti internetového připojení v domácnostech je i návštěvnost knihovny, co se
týče internetu, malá. K dispozici byla tiskárna s kopírkou
a skenerem, kterou mohli čtenáři využívat.
Během roku 2019 proběhly dvě vzdělávací akce pro veřejnost – návštěvy dětí z Mateřské školy Zahrádky a klientů výtvarné dílny.
Od 1. 10. 2009 je registrace čtenářů zdarma. Sankce za
překročení výpůjční doby je 5 Kč za první dva týdny a 5 Kč
za každý další započatý týden. Vstup na internet je zdarma. Tisk 1 strany A4 černobílá barva 3 Kč, barevný tisk
5 Kč. Knihovna již od roku 2010 výjimečně zakoupí pár

2

Počet a struktura výpůjček knih v roce 2018 a 2019
Knihy

rok 2018

rok 2019

Počet

%

Počet

%

Krásná literatura
pro dospělé

105

77,2

244

85,9

Krásná literatura
pro děti

21

15,5

13

4,6

Naučná literatura
pro dospělé

9

6,6

27

9,5

Naučná literatura
pro děti

1

0,7

0

0

136

100

284

100

CELKEM

Počet a struktura knihovního fondu
Knihy

Stav 31. 12. 2019
počet

%

Krásná literatura

1 323

82,2

Naučná literatura

287

17,8

1 610

100

CELKEM

titulů nových knih z důvodu velkého využití výměnného
fondu s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci. V roce
2019 bylo hrazeno předplatné periodik a zakoupena jedna
kniha. Celkové náklady v roce 2019 byly ve výši 1 257 Kč.
Marcela Daňhelová, Jana Heřmánková
knihovnice

Zprávy obecního úřadu
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Končí splatnost místních poplatků

Splatnost místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu trvale žijících občanů v obci Zahrádky
a poplatku ze psů pro rok 2020 končí 31. března 2020.
Majitelé rekreačních domů mohou poplatek za komunální odpad hradit ještě do 30. června 2020.
Nezapomeňte vyměnit od 1. 4. 2020 starou známku za
novou na rok 2020.
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Výtvarná dílna
Během února se konal kurz pro dospělé ženy. Byl to kurz
Patchwork – hexagony a vedla ho Alena Fuhrmanová.
Tato technika patří k těm složitějším, protože při sešívání
ušitých jednotlivých hexagonů dochází k ypsilon švu, který se při šití ve správném místě musí přerušit a v podstatě
nedošít. Ušitý díl ženy můžou použít na polštářek, ubrousek či jako zpestření dílu na kabelku. Současně s kurzem
probíhal servis šicích strojů. Z Českých Budějovic přijel
pan Zdeněk Kraml s dalšími dvěma techniky a za celý den
se nezastavili.
Marcela Daňhelová, provozní Výtvarné dílny

Společenská kronika
Vítáme mezi námi

Žofii Kohoutovou, Zahrádky, narozenou 25. 2. 2020
Evě a Tomášovi Kohoutovým

Blahopřejeme k narozeninám

Štefl Josef, Zahrádky, oslavil dne 3. března 73 let
Barták Josef, Zahrádky, oslavil dne 10. března 79 let
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Spolek žen Zahrádky
V uplynulém měsíci uspořádal
Spolek žen Zahrádky hned tři akce.
V neděli 1. března jsme vyrazili do
Prahy na muzikál do divadla Kalich.
Podařilo se nám obsadit celý autobus,
takže nás spolu s příbuznými a přáteli
bylo 49. V Praze jsme měli před představením asi čtyři hodiny čas, který
každý využil po svém. Od osmnácti hodin nás čekalo představení Voda
nad vodou. Muzikál měl premiéru
loni a je postaven na hitech skupiny Elán. Z vlastního pohledu i reakcí
ostatních si myslím, že šlo o opravdu
podařené představení. Známé písničky, vynikající herecké i pěvecké výkony a dramatický děj zařídily, že jsme
se ani chvilku nenudili.
V pátek 6. března jsme jako členky
spolku společně oslavily Mezinárodní
den žen. Poseděly jsme u vína a občerstvení v místním kulturním
domě a od předsedkyně spolku Jany
Bartákové každá z nás dostala krásný
červený retro karafiát.
Ve středu 11. března jsme už podruhé
uspořádali tvořivé odpoledne pro děti
v místní hasičárně. Tentokrát jsme se
tématicky naladili už na Velikonoce.
Nejprve jsme vyráběli barevné vlněné
kuličky. Technikou mokrého plstění
si děti za pomoci vody a mýdla udělaly kuličky, které potom buď nechaly
celé nebo rozřízly na půl a vznikly tak
krásné obrazce. Holky si z nich vyrobily náušnice a kluci zase přívěsky
na klíče nebo na batoh. Barvili jsme
ale také vajíčka, a to technikou mramorování. Do nádoby s vodou si děti
nakapaly mramorovací barvy, rozmíchaly je špejlí a potom do barvy na
vodní hladině ponořily polystyrenová
vajíčka. Výsledný efekt můžete sami
vidět na fotografii. Celkem se nás sešlo třináct dětí a osm maminek a věřím, že jsme si to všichni užili.
Za Spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková
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Co jsme psali před dvaceti lety
• Před dvaceti lety projednávalo v březnu zastupitelstvo
zprávu o hospodaření obce v minulém roce. Starostka
Eliška Novotná v úvodním slově psala, že příjmy obce
předčily rozpočtová očekávání. Příjmy byly celkem téměř osm milionů korun. Příjmy byly vysoké podle ní
hlavně díky grantům a provozování Výtvarné dílny
a Turistické ubytovny. Výdaje zase byly vysoké třeba
kvůli stavbě kořenové čističky. Celkem tak obec skončila s vyrovnaným rozpočtem.
• Zastupitelé také schválili rozpočet na rok 2000, který
byl připraven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji v částce
téměř 6 milionů korun.
• Obec Zahrádky požádala na základě jednání Sboru zástupců komplexních pozemkových úprav o změnu hranic katastru obce mezi Zahrádkami a Bořetínem a také
mezi Zahrádkami a Horními Dvorci.
• Sběr PET lahví byl v březnu znovu obnoven a konal se
každou druhou sobotu.
• Obecní knihovna nakoupila tři nové knížky pro mládež a to romány od Lenky Lanczové, Jaroslava Foglara
a Michala Viewegha. Nově také měli čtenáři v knihovně
k dispozici Encyklopedii Diderot v osmi svazcích, která
obsahuje 100 000 abecedně řazených hesel.
• Sbor dobrovolných hasičů Zahrádky informoval, že
bude provádět preventivní domovní protipožární
prohlídky.

• Trenér Hokejbalového žákovského družstva Zahrádky
informoval o tom, že od března do května se hráči zúčastní jarního kola Okresního přeboru žáků. Celkem
sehrají osm zápasů. V Zahrádeckém týmu byli Josef
Barták, Lukáš Čáp, Martin Šedivý, Michal Šedivý,
Zdeněk Šedivý, Jakub Zamazal a dalších pět hráčů ze
Studené a tři hráči ze Strmilova.
• Ze zápisu z kroniky z roku 1933 jsme se dozvěděli, že
v lednu roku 1933 onemocnělo mnoho dětí i dospělých chřipkou a od 20. ledna začaly silné mrazy a sněhové vánice. Na začátku února naopak nastalo oteplení
a velké tání. V únoru také sehráli ochotníci v sále Emila
Svobody divadelní představení „Librova nevěsta“.
V únoru proběhl takzvaný mléčný týden, kdy byli lidé
poučování o důležitosti mléka pro zdraví. V první polovině března bylo pěkné počasí, a tak místní lidé pracovali hlavně v lesích na odstraňování polomu způsobeného
jinovatkou a sněhovou vánicí. V dubnu zase proběhl týden čistoty ve školách a týden čistoty v obci, kdy se po
celé obci uklízelo a zvelebovalo veřejné prostranství.
Na jaře roku 1933 nastal v Zahrádkách čilý stavební
ruch. Nový domek si postavil kameník Josef Vondrák
s č. p. 88, velké rozšíření své chalupy č. p. 41 provedl
chalupník Václav Štefl a u domu Antonína Roda č. p. 8
byl vystavěn řeznický krám Josefa Budína.
Slavnostní otevření školky v roce 1980
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Zdravotní středisko
Zdravotní středisko Strmilov
oznamuje občanům čerpání
dovolené:
Zubní lékařka
MUDr. Soňa
Matoušková
nebude ordinovat
18. 3. 2020.

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

pondělí 16. 3. 16–19
16–19
úterý 17. 3. 19.00
čtvrtek 19. 3. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

obec úřední doba

Jednání zastupitelstva
dle přihlášení

pondělí 23. 3. 16–19
16–19
čtvrtek 26. 3. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

obec
obec mikrobus Strmilov
popelnice
obec úřední doba

sobota 28. 3. 9.30
neděle 29. 3. 9.30
pondělí 30. 3. 16–19
16–19
čtvrtek 2. 4. 8.30

výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Malované trapunto
Malované trapunto
veřejný internet, knihy a časopisy

19.00
16–19
16–19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva
Veřejný internet, knihy a časopisy

pondělí 6. 4.
čtvrtek 9. 4.

POŘ. POZN.

dle přihlášení

mikrobus Strmilov
popelnice

dle přihlášení

dle přihlášení

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

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

RYBY 19. 2.–20. 3.

BERAN 21. 3.–19. 4.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 4. 2020 – 17. 5. 2020 je v pondělí 6. dubna 2020.
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