24. ročník

květen 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. května 2018


Usnesením č. 24/2018 zastupitelé vzali na vědomí rezignaci předsedy finančního
výboru Roda Marka.
Místostarosta nemůže být zároveň předsedou finančního výboru.



Usnesením č. 25/2018
Kováře Richarda.



Usnesením č. 26/2018
Ing. Doskočila Petra.

zastupitelé
zastupitelé

zvolili
zvolili

předsedou
členem

finančního

výboru

kontrolního

výboru

Usnesením č. 27/2018 zastupitelé přijali záměr provést stavbu stezky pro pěší a
cyklisty na pozemcích p. č. 769/17, 71 a 398/3 v k. ú. Zahrádky.
.
 Usnesením č. 28/2018 zastupitelé přijali záměr prodeje pozemku p. č. 2216 včetně
stavby v k. ú. Zahrádky.
Přístupová komunikace z „Olešanské“ do areálu firmy JISTUZA, v. o. d., Studená.
.
 Usnesením č. 29/2018 zastupitelé rozhodli odložit žádost o propachtování
zemědělských pozemků na příští řádné zasedání zastupitelstva a pověřují místostarostu
prověřením platnosti dodatku nájemní smlouvy na obecní zemědělské pozemky.




Usnesením č. 30/2018 zastupitelé rozhodli udělit souhlas s posunutím plotu k hranici
asfaltové příjezdové cesty k č. p. 104 v k. ú. Zahrádky.



Usnesením č. 31/2018 zastupitelé přijali Výroční zprávu Obecní knihovny Zahrádky
za rok 2017.



Usnesením č. 32/2018 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018.



Usnesením č. 33/2018 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2018.
.
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Usnesením č. 34/2018 zastupitelé projednali a schválili účetní závěrku PO MŠ
Zahrádky ke dni 31. 12. 2017 a rozhodli nehradit ztrátu z rozpočtu Obce Zahrádky.



Usnesením č. 35/2018 zastupitelé rozhodli nahradit členku hodnotící komise na akci
„Stavební úpravy č. p. 70 v obci Zahrádky – V. etapa“ Ing. Procházkovou Lenku
paní Heřmánkovou Janou.

Výroční zpráva Obecní knihovny Zahrádky za rok 2017
V roce 2017 se počet čtenářů pravidelně navštěvujících Obecní knihovnu Zahrádky snížil na
19, z toho je 9 čtenářů do 15ti let. Celkový počet se ve sledovaném roce snížil v porovnání
s předchozím rokem o 52,5 %, z toho ale u čtenářů do 15ti let se počet naopak o 12,5 %
zvýšil.
Během roku proběhlo v knihovně celkem 239 fyzických návštěv, čímž došlo oproti roku 2016
k poklesu o 11,5 % (r. 2016 – 270 návštěv), počet výpůjček se snížil o 34,2 % na 241 (v roce
2016 to bylo 366 výpůjček). Tento značný pokles návštěvnosti přetrvává z předchozího roku,
který byl způsoben uzavřením knihovny v délce 4 měsíců z důvodu stavebních úprav
v obecním domě. 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 2017 to bylo 5 návštěvníků.
Návštěvnost knihovny za rok 2017 klesla o 11,5 % v porovnání s rokem 2016 (2006 – 148
návštěv, 2007 – 106 návštěv, 2008 – 96 návštěv, 2009 – 444 návštěv, 2010 – 226 návštěv,
2011 – 459 návštěv, 2012 – 491 návštěv, 2013 – 560 návštěv, 2014 – 579 návštěv, 2015 – 560
návštěv, 2016 – 270 návštěv, 2017 – 239 návštěv). Počet vypůjčených dokumentů se
po pětiletém zvyšování opět snížil (2006 – 126 výpůjček, 2007 – 63 výpůjček, 2008 – 123
výpůjček, 2009 – 210 výpůjček, 2010 – 166 výpůjček, 2011 – 324 výpůjček, 2012 – 452
výpůjček, 2013 – 490 výpůjček, 2014 – 619 výpůjček, 2015 – 655 výpůjček, 2016 – 366
výpůjček, 2017 – 241 výpůjček).
V roce 2017 nebyly vyřazeny žádné knihy. Využívali jsme výpůjční služby z Městské
knihovny v Jindřichově Hradci. Bylo zapůjčeno celkem 554 ks knih (rok 2016 - 475 ks).
V roce 2017 odebírala knihovna stejně jako v předchozích letech 3 časopisy - Bydlení, Zdraví
a Floristika. Dalším periodikem k zapůjčení je časopis Grand Biblio – časopis pro čtenářskou
veřejnost o knihách ze všech stran, který nám bezplatně dodává Městská knihovna
Jindřichův Hradec. V knihovně jsou k dispozici i časopisy nakoupené v předchozích letech,
jako např. 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 (241 ks) tvoří výpůjčky
periodik 40,2 % (97 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 2017 proběhly tři vzdělávací akce pro veřejnost – návštěvy dětí z Mateřské školy
Zahrádky, klientů výtvarné dílny a turistické ubytovny.
Knihovna již od roku 2010 výjimečně zakoupí pár titulů nových knih z důvodu velkého
využití výměnného fondu s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci.
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V roce 2017 bylo uhrazeno pouze předplatné periodik. Celkové náklady byly ve výši
1 408 Kč.
Záměry v roce 2018 - udržet rozsah výpůjční doby stejný jako v roce 2017, tj. v rámci
pracovní doby úřednice obecního úřadu; udržet stabilitu služeb poskytovaných knihovnou;
poskytovat služby veřejného internetu i neregistrovaným čtenářům; doplňovat knihovní fond
a periodika nákupem; využívat výpůjční služby Městské knihovny v J. Hradci (výměnné
soubory); průběžně evidovat přírůstky v knihovně Clavius REKS.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Připomínáme, že splatnost plateb záloh za vodné a stočné byla
do konce dubna. Můžete platit hotově do pokladny v úřední hodiny
v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně převodem na účet, který je
na faktuře uveden. Děkujeme.
V širším centru obce za posledních 6 měsíců uhynulo 10 koček.
Žádáme občany o dodržování návodů k obsluze u přípravků na hubení
(např. hlodavců, slimáků, mravenců…). Pokud by někdo trávil kočky
úmyslně, jednalo by se o trestní čin. Bude-li úhyn koček pokračovat,
necháme celou věc vyšetřit policií.
Z důvodu konání Silničního etapového závodu RBB Tour 2018, XIX.
ročníku Memoriálu Jiřího Hudínka, jehož II. etapa povede dne 19. 5.
2018 směrem Popelín – Horní Olešná – Zahrádky – Bořetín – Česká
Olešná – Popelín, nebude umožněn průjezd uzavírkou proti směru
závodu v čase od 10.30 do 16.00 hodin.
Očkování psů se letos uskuteční ve středu 23. 5. 2018. Tuto službu
můžete využít v Zahrádkách před Obecním domem od 15.30 hod.
do 16.00 hod. a v Horních Dvorcích na návsi od 16.10 hod.
do 16.20 hod. Cena za očkování je - vzteklina 100 Kč, trojkombinace
300 Kč. Očkovací průkazy vezměte s sebou!!! Nový očkovací
průkaz je možno koupit za 50 Kč, skládací kartička je za 10 Kč. Lze
zakoupit také tablety na odčervení pro kočky a psy do 10 kg – 1 ks
za 30 Kč, ampulky na blechy a klíšťata pro psy do 20 kg - 1 ks
za 150 Kč.
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná dne 18. 5. 2018 nebude ordinovat.
Zastupující lékařkou je MUDr. Ludmila Leitgebová DS Dačice telefon
384 423 053 a DS Studená telefon 384 490 515.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Během posledních měsíců
proběhlo 5 kurzů. Pro dospělé
se koncem března konal kurz
Patchworku
s lektorkou
Alenou
Fuhrmanovou.
Technika má anglický název
Quilt as you go a dle našeho
volného výkladu jde o
techniku oboustranné deky.
Koncem dubna jsme uspořádali pro děti kurz Šperky
z lesklé pryskyřice s lektorkou Karlou Hátleovou. Se
stejnou lektorkou se konal kurz pro dospělé Drátovaní
andělé.
Začátkem května proběhl kurz Notýsky
pro
děti
s lektorkou
Hedvikou
Kružíkovou.

Marcela Daňhelová
provozní VD


MATEŘSKÁ ŠKOLA

V pondělí 9. 4. 2018
jsme byli na exkurzi
v hasičské
zbrojnici.
Pan Oto Barták dětem
vyprávěl o důležitosti
práce hasičů. Děti si se
zájmem
prohlédly
zařízení staré hasičárny
a příští rok se těší na
prohlídku
nové
hasičské zbrojnice.
Ve středu 18. 4. 2018 k nám do školky přijela pani Štěpánka Novotná s programem –
pohybové hry se Zdravíkem a Jedlíkem. Seznámila děti se zvířátky, která žijí u vody.
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Děti zvířátka napodobovaly, hrály různé hry a soutěžily. Na zahradě se děti vydováděly při
hře s padákem.

Ve středu 25. 4. 2018 jsme šli s dětmi na prohlídku pekárny a cukrárny u Kolmanů. Děti si
prohlédly velkou pec, kde se peče chléb, a samy si vyzkoušely vykrajovat cukroví. Na závěr
si všichni pochutnali na zákuscích. Moc děkujeme.

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 přijeli opět do naší školky klauni Hugo a Fugo s programem Máme
rádi zvířata. Povídali si s dětmi o tom, jak se zvířátka jmenují, jak se o ně máme starat, co
nám dávají a čím se živí. Děti prokázaly dobré znalosti a zazpívaly si písničky o zvířatech.
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V pondělí 30. 4. 2018 jsme s dětmi oslavili na školní zahradě tradici čarodějnic. Děti se
oblékly do kostýmů čarodějů a čarodějnic, pochutnaly si na buřtu pečeném na ohýnku, pak se
vydováděly při soutěžích a nakonec se prošly po vesnici.

Jana Harudová
ředitelka MŠ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Bartáková Božena, Zahrádky č.p. 28,
oslavila dne 4. května 77 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky č.p. 96,
oslavila dne 6. května 73 let
Štěbetáková Daniela, Zahrádky č.p. 23,
oslavila dne 9. května 70 let
Hrnčířová Marta, Zahrádky č.p. 104,
oslavila dne 11. května 71 let
Šteflová Anna, Zahrádky č.p. 1,
oslaví dne 16. května 88 let
Štěbeták Vít, Zahrádky č.p. 23,
oslaví dne 20. května 70 let
Bartáková Marie, Zahrádky č.p. 3,
oslaví dne 26. května 72 let
Urbánková Eliška, Zahrádky č.p. 16,
oslaví dne 26. května 75 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 14. KVĚTNA 2018 DO 17. ČERVNA 2018
DATUM
pondělí 14. 5.
čtvrtek
sobota
pondělí
středa
čtvrtek

17. 5.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00

výtvarná dílna

19. 5.
21. 5.

16 – 19
16 – 19
23. 5. 15.30 – 16.00
16.10 – 16.20
24. 5.
8.30

sobota 26. 5.
pondělí 28. 5.

obecní úřad
obecní knihovna
Zahrádky
Horní Dvorce
čekárny bus

9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

čtvrtek

31. 5.

sobota

2. 6.

9.00

výtvarná dílna

neděle

3. 6.

9.00

výtvarná dílna

pondělí

4. 6.
7. 6.

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9. 6.

20.00
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obední knihovna
Čekárna bus
výtvarná dílna

čtvrtek

sobota

čtvrtek

14. 6.

14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

16. 6.

9.00

pondělí
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11. 6.

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Košíčky z pediku1
Košíčky z pediku
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Očkování psů
Očkování psů
dle přihlášení

obec
před ob. úřadem
na návsi
mikrobus Strmilov
popelnice

Šití na overlocku – letní šaty
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Malování pravou mozkovou
hemisférou
Malování pravou mozkovou
hemisférou
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Jednání zastupitelstva
Tisk na látku – mandalky1
Tisk na látku – mandalky ala Desigual
Ebru - květiny

obec

Veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Encaustika1
Patchwork – rychlé postupy

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 6. 2018 – 15. 7. 2018 je v pondělí 11. června 2018.
SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
BÝK

20. 4. – 20. 5. 

BLÍŽENCI

21. 5. - 20. 6. 

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 Marek Rod. 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 7. 5. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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