24. ročník

březen 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 1. března 2018



Usnesením č. 13/2018 zastupitelé přijali Výroční zprávu Výtvarné dílny Zahrádky
za rok 2017.
Viz dále v textu.



Usnesením č. 14/2018 zastupitelé rozhodli o navýšení hodnoty věcného daru obce
pro vítané občánky na 2 000 Kč.
Do letošního roku byla tato částka 1000 Kč, která byla odsouhlasena již v roce 1999
a při současných cenách je již poměrně nízká.



Usnesením č. 15/2018 zastupitelé schválili změnu části rozhodnutí obecního
zastupitelstva ze dne 12. ledna 1995, a to navýšení hodnoty dárkových balíčků
na 500 Kč. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.



Usnesením č. 16/2018 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018.



Usnesením č. 17/2018 zastupitelstvo schválilo „Smlouvu o právu provedení stavby“
pro stavbu účelové komunikace na pozemcích č. 769/17, 71, 398/3 v k. ú. Zahrádky a
pověřuje starostu jejím uzavřením.
Jedná se o přístupovou komunikaci pro pěší do areálu firmy Jistuza.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Splatnost místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu a
poplatku ze psů pro rok 2018 končí 31. března 2018. Nezapomeňte
vyměnit od 1. 4. 2018 starou známku za novou na rok 2018.

Výroční zpráva Výtvarné dílny Zahrádky za rok 2017
Po celý rok 2017 se o provoz starala provozní pracovnice s pracovním úvazkem 0,1.
V létě 2017 zahájila dílna devatenáctý rok provozu. Pro rok 2017 jsme nežádali o žádnou
dotaci.
V roce 2017 jsme uspořádali 36 kurzů, kterých se zúčastnilo 322 klientů. Celkový průměrný
počet klientů na kurz je 8,9 klientů, což je uspokojivý stav.
Strukturu klientů dílny sledujeme při použití tří kritérií: pokud jde o zastoupení žen (40 %
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 60 % klientů roku 2017.
V roce 2017 jsme v dílně nadále nabízeli pět typů kurzů tak, jak se vyvinuly a stabilizovaly
v předchozích letech: programové kurzy, které představují základ naší nabídky; kurzy
na zakázku konané v dílně; kurzy pro děti z regionu dotované obcí; předváděcí kurzy; kurzy
na zakázku konané mimo dílnu.
V roce 2017 jsme nabízeli 27 programových kurzů, z nichž jsme 13 otevřeli. Ty představují
37 % ze všech uskutečněných kurzů v roce 2017. Pod vedením 8 lektorek se jich účastnilo
81 žen. Stále je velký zájem o techniku Patchwork. Pro tuto techniku byly uskutečněny
3 kurzy.
O kurzy, které jsou delší než dva dny, není dlouhodobě zájem.
V roce 2017 jsme na zakázku uspořádali 1 kurz Drátovaný anděl pro 4 osoby.
V jarním a podzimním běhu jsme uskutečnili 11 dětských kurzů z nabídnutých 13 kurzů
pro děti z obce a okolí, přičemž dva kurzy jsme z organizačních důvodů neotevřeli a tři kurzy
jsme pro velký zájem otevřeli 2x, celkem jich tedy bylo 14. Tyto kurzy tvoří 34,6 %
z konaných kurzů. Vedlo je 5 lektorek, náklady na ně byly již tradičně z 50% dotovány obcí.
Kurzů se účastnilo 115 dětí (32 klientů) ve školním věku, což je o 74% více oproti loňskému
roku; 6 dětí bylo ze Zahrádek, další děti byly z Doubravy (1), z Hatína (3), z Horního
Bolíkova (2), z Horních Dvorců (1), z Horní Olešné (2), z Jalovčí (1), z Jihlavy (1), z Jilmu
(2), z Jindřichova Hradce (2), z Kališť (1), z Mrákotína (3), z Nové Včelnice (1), ze Studené
(3) a z Vlásenice (2).
Pro místní Mateřskou školu Zahrádky se konaly dva kurzy – Pletení košíčků a Korálkové
hvězdičky. Celkem se kurzů zúčastnilo 15 dětí.
V roce 2017 proběhly 2 předváděcí kurzy (50 účastníků) a patří ke stálicím v naší nabídce.
Adventní aranžmá si našlo své stálé zákazníky a ti pravidelně tento kurz rok co rok navštěvují
a poptávají ho dopředu.
V minulých letech jsme pod aktivity výtvarné dílny zařazovali akce, které se konaly mimo
obec Zahrádky. V roce 2017 jsme se zúčastnili čtyř takových akcí. Tyto akce se vyznačují
tím, že se jich účastní větší množství lidí. Bohužel tyto kurzy jsou zatíženy problémem
s dopravou (dojezd na místo konání a převezení materiálu). Prague Patchwork Meeting –
31. 3. – 2. 4. 2018, mezinárodní výstava patchworku v Praze, 5 účastníků. Městská knihovna
Jindřichův Hradec – 11. 4. 2017, kurz Knižní vazba, 10 účastníků. Mateřská škola Dačice –
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8. 6. 2017, kurz Mandalka na tričko, 18 dětí. Mateřská škola Horní Němcice – 15. 6. 2017,
kurz Mandalka na tričko, 24 dětí.
V roce 2017 skončila dílna ztrátou 18 654,27 Kč. Materiál na skladě k 31. 12. 2017 je
v hodnotě 64 720,34 Kč.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 20. 2.
2018
jsme
navštívili s dětmi Mateřskou školku ve
Strmilově, kde jsme shlédli dvě
loutkové pohádky - Zlatá husa a Modrý
kahan. Pohádky děti zaujaly a dobře se
bavily.
Hned druhý den jsme s dětmi oslavili
masopust maškarním karnevalem. Děti
si z domova donesly svoje masky, v nichž si zasoutěžily a pak se vydováděly při diskotéce.
Na závěr si pochutnaly na malém občerstvení. Domů si pak odnesly barevné čepičky, které si
samy vyrobily.

Jana Harudová
ředitelka MŠ
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 SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
V sobotu 17. února jsme tak jako každý rok pořádali pro naše děti karneval. I přes obavy
z chřipkové epidemie k nám přišlo 97 dětí a ještě více dospělých. Bylo vidět, jako vždy, že

děti karnevaly zbožňují. Každý si přišel na své. Mohly si zakoupit zákusky, párek v rohlíku,
barevné balónky a nejlepší byla samozřejmě bohatá tombola. Při tom všem si zatancovaly
při diskotékové hudbě a na konec jsme opět vylosovali v tombole 30 vstupenek o pěkné ceny.

Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům za jejich dary a všem, kteří se podíleli
na přípravě a následném úklidu. Bez nich by to prostě nebylo takové suprové.

Jana Bartáková
předseda Spolku žen Zahrádky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme novomanželům
Julii Imberové a Pavlu Brchaňovi, Zahrádky č.p. 24,
ke sňatku uzavřenému dne 19. 1. 2018

Janě (roz. Maršíkové) a Dušanu Vaculovým, Zahrádky č.p. 103,
ke sňatku uzavřenému dne 9. 2. 2018

Blahopřejeme k narozeninám
Štefl Josef, Zahrádky č.p. 41,
oslavil dne 3. března 71 let

Barták Josef, Zahrádky č.p. 96,
oslavil dne 10. března 77 let

Opustil nás
Josef Říha, Horní Dvorce č. p. 12, zemřel dne 10. února 2018
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KALENDÁŘ OBCE OD 12. BŘEZNA 2018 DO 15. DUBNA 2018
DATUM
pondělí 12. 3.
čtvrtek

15. 3.

pondělí

19. 3.

čtvrtek

22. 3.

sobota
neděle
pondělí

24. 3.
25. 3.
26. 3.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

9.00
15.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus
Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus
výtvarná dílna

čtvrtek

29. 3.

pondělí

2. 4.

čtvrtek

5. 4.

pondělí

9. 4.

čtvrtek

12. 4.

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

14. 4.

9.00

1

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

Velikonoční vajíčka1
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

SVÁTEK
dle přihlášení

obec
obec

Jednání zastupitelstva

obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

Veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Koženkové brože1
Drátovaný anděl

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 4. 2018 – 13. 5. 2018 je v pondělí 9. dubna 2018.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

RYBY 19. 2. – 20. 3. 

BERAN 21. 3. - 19. 4. 

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 Miroslav Urbánek. 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 5. 3. 2018, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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