25. ročník

únor 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední jednání zastupitelstva obce, které proběhlo 7. února 2019 bylo ve znamení financí a
kontrol. Inventarizační komise předložila zastupitelům Inventarizační zprávu a finanční výbor
zase zprávu ze dvou finančních kontrol.
Inventarizaci prováděla inventarizační komise v čele s jejím předsedou Petrem Bartákem
ve dnech 7. až 15. ledna 2019. Povinnost vykonat tuto kontrolu vyplývá každé obci
ze zákona. Komise kontrolovala jak fyzický stav věcí, tak i všechny potřebné doklady.
Výsledkem kontroly je, že celková aktiva obce v brutto stavu jsou zhruba 75,7 milionů korun
a pasiva 65,8 milionů korun. Rozdíl vyrovnávají takzvané oprávky, což jsou odpisy hmotného
i nehmotného majetku, ty činily téměř 10 milionů korun. Při inventarizaci komise neshledala
žádné nesrovnalosti a zastupitelé schválili zprávu o výsledku řádné inventarizace.
Finanční výbor, v čele s předsedou Markem
Rodem, provedl v uplynulém měsíci hned
dvě
kontroly.
Nejprve
komise
zkontrolovala finanční hotovost v obecní
pokladně, která odpovídala předloženým
dokladům. A poté proběhla i kontrola
čerpání neinvestičního příspěvku obce
Mateřské škole Zahrádky v roce 2018.
Obec
poskytla
školce
neinvestiční
příspěvek ve výši 54 000 korun, a jak už
jsme
informovali
v prosincovém
zpravodaji, zastupitelé schválili navýšení
tohoto příspěvku o 170 803 korun na zaplacení faktur za plyn a elektřinu. Tento příspěvek
byl řádné využit a Mateřská škola Zahrádky vyrovnala své závazky. V minulých letech účty
za energie pomáhal zaplatit zisk z prodaných obědů mimo školku a také z toho, co vydělala
turistická ubytovna. Minulý rok se ale dva měsíce kvůli výměně oken a rekonstrukci kuchyně
nevařilo a ubytovna byla také méně využitá, proto bylo třeba tento rozdíl vyrovnat.
Jako poslední bod pak zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2018, kterým
byly provedeny změny rozpočtových prostředků v závěru roku.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Výměna kotle v Mateřské škole
O jarních prázdninách instalatéři vymění kotel a bojler v Mateřské škole
Zahrádky. Ze čtyř podaných nabídek vyhrála výběrové řízení firma
Instalatérství Petr Jebavý z Horního Bolíkova. Tato firma podala nejnižší
nabídku a to 179 792,76 korun bez DPH. Výměna plynového kotle, bojleru a vyvložkování
komína firma provede v období od 16. do 24. února, tedy v době jarních prázdnin tak, aby
práce nenarušily chod školky. V tomto období se také nebude vařit v kuchyni.
Na rekonstrukci požádala obec o dotaci z Programu obnovy venkova od Jihočeského kraje.
O přidělení nebo odmítnutí dotace zatím nebylo rozhodnuto. Výměna kotle a příslušenství ale
byla nezbytná, a tak v případě nezískání dotace obec zaplatí celou částku ze svého rozpočtu.
Nová služba pro občany – informační sms
Obec Zahrádky spouští novou službu pro obyvatele a to
rozesílání informačních sms zpráv. Pokud máte zájem dostávat
sms zprávy s aktuálními informacemi, napiště sms ve tvaru
„ANO jméno a příjmení“ na telefonní číslo 725 031 463. Služba
je dobrovolná a bezplatná.
Tento informační systém nebude sloužit 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.
Aktuální informace o vodě
Obec Zahrádky pokračuje v přípravě plánovaného vrtu na pitnou vodu.
Firma Envirex provedla v lednu průzkum, během kterého našla vhodnou
lokalitu, kde je možné provést průzkumný vrt. Majitel pozemku
„za bramborárnou“ s vrtem souhlasí. Firma Envirex už také podala
žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí. Ta by měla z velké
části krýt náklady na vybudování vrtu. Hotový už je také projekt
hydrogeologických prací.
V obecních studních je po tání z minulých dnů aktuálně dobrý stav vody.
Stejně tak i její kvalita je dobrá. Obec nechává čtyřikrát ročně vypracovat rozbor vody, ten je
pro občany k nahlédnutí na obecním úřadě.
Placení poplatků v úřední hodiny
Prosíme občany, aby místní poplatky za komunální odpad, ze psů a
předplatné Zahrádeckého zpravodaje chodili platit v době úředních hodin,
tedy v pondělí od 16 do 19 hodin. Děkujeme.
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Oprava
V lednovém zpravodaji došlo k chybě v článku o třídění odpadu. Kvůli záměně dvou tabulek
jsme uvedli, že Zahrádky se umístily na 6. místě v soutěži Jihočeší třídí odpad – naše obec
sice skončila na šestém místě, ale v okrese Jindřichův Hradec a nikoli v kraji, jak bylo
uvedeno. Za tento omyl se omlouváme a věříme, že i tak máte z umístění Zahrádek radost.
Mimochodem v kraji jsme skončili na 64. místě z 392 obcí, což také není špatný výsledek.
Děkujeme za pochopení.

DÁLE INFORMUJEME


MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve středu 16. 1. 2019 jsme byli s dětmi v kulturním
domě ve Strmilově na představení „Africká pohádka“.
Děti cestovaly po Africe s cestovatelem Dr. Emilem
Holubem, učily se pojmenovat, léčit a především chránit
zvířata ve volné přírodě před pytláky. Představení bylo
velmi zajímavé a poučné. Dětem se moc líbilo a herce
odměnily velkým potleskem.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za měsíc leden se konal pouze
jeden kurz a to Patchwork –
Zrcadlení. Kurz vedla lektorka
Miroslava Fáberová. Zrcadlení
je
poměrně
jednoduchá
technika a je velice efektní.
Použijí
se
4
identické
obdélníky a ty se postupně
sešívají a znova rozřežou a
opět sešijí a máme na světě vzor, který působí jako by se
houpal na vodní hladině. Současně s kurzem probíhal
servis
šicích
strojů. Už léta si
k servisu zveme
pana Zdeňka Kramla z Českých Budějovic.
Tři pánové se za celý den nezastavili, protože
seřizovali přes 20 šicích strojů. Je to od žen vítaná
služba.
Marcela Daňhelová
provozní VD
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 Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
V této rubrice se budeme pravidelně vracet o dvacet let zpět, abychom si připomněli, čím
tenkrát žily Zahrádky. A co se tedy psalo v Zahrádeckém zpravodaji v únoru roku 1999?


Zahrádky tenkrát hospodařily s rozpočtem 6,5 milionu korun, což byla do té doby
rekordní částka a víc než polovinu z těchto pěněz tvořily dotace. (pro srovnání,
rozpočet na letoční rok je zhruba 5 milionů korun)



Zástupci Zahrádeckého hokejbalového klubu řešili s obcí možnost vybudování
vlastního hokejbalového hřiště.



Zastupitelé také vypsali výběrové řízení na přestavbu části mateřské školy
na turistickou ubytovnu.



Obec Zahrádky, Klub českých turistů a Zahrádecký spolek se dohodli na vyznačení
30 km nových turistických tras v okolí obce.



Poštovna Zahrádky čtenáře informovala o tom, jak občané využívali služby poštovny
v minulých letech. Nejvíce lidé využívali poštovnu k placení SIPO, k výběru
poštovních poukázek a časté byly i nejrůznější bankovní služby nebo prodej
telefonních karet. Naopak třeba služba podání balíku moc využívaná nebyla.



V sále obecního domu se uskutečnila beseda o rychle rostoucích dřevinách
s RNDr. Oldřichem Syrovátkou.



Blahopřáli jsme Otovi Bartákovi k šedesátinám a Český svaz žen Zahrádky zval
na karneval.

Foto vzpomínky

Dnes se vracíme na
začátek 70. let, kdy
bývalá budova místního
národního
výboru
sloužila jako prodejna.
K tomuto účelu byla
přestavěna v roce 1968.
Dnes na tomto místě
stojí nová hasičská
zbrojnice.
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Dne 26. 1. při příležitosti oslavy 80. narozenin byla našemu
starostovi SDH Zahrádky Otovi Bartákovi předána medaile
za víc jak šedesátiletou práci pro místní sbor dobrovolných
hasičů. Tímto mu ještě jednou blahopřejeme.
za sbor SDH Zahrádky Otto Barták

Milá Naďo, chtěl bych ti touto cestou z celého srdce poděkovat za krásných 50 let, které jsi
strávila po mém boku. Dnes 15. února je to přesně půl století, co jsme se stali manželi. Děkuji
ti za lásku, oporu a obětavost. Do dalších společných let nám oběma přeji hodně zdraví a
lásky.
Josef Lutovský

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Vítáme mezi námi

Davida Dvořáka, Zahrádky,
narozeného 17. 1. 2019 Petře Doskočilové a Jiřímu Dvořákovi

Blahopřejeme k narozeninám
Doubrava Karel, Zahrádky,
oslaví dne 16. února 72 let
Brchaň Pavel, Zahrádky,
oslaví dne 17. února 72 let
Brchaň Bohuslav, Zahrádky,
oslaví dne 22. února 73 let
Brchaň Jiří, Zahrádky,
oslaví dne 28. února 74 let

Opustila nás
Anna Šteflová, Zahrádky, zemřela dne 24. ledna 2019
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KALENDÁŘ OBCE OD 18. ÚNORA 2019 DO 17. BŘEZNA 2019
DATUM
pondělí 18. 2.
čtvrtek

21. 2.

pondělí

25. 2.

čtvrtek

28. 2.

pondělí

4. 3.

čtvrtek

7. 3.

pondělí

11. 3.

čtvrtek

14. 3.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

POŘ.
obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 3. 2019 – 14. 4. 2019 je v pondělí 11. března 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

VODNÁŘ 20. 1. - 18. 2. 

RYBY 19. 2. – 20. 3. 

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 Mgr. Eliška Čermáková. 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 11. 2. 2019, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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