12. ročník

leden 2006

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Přihlásili jsme webové stránky obce do každoroční soutěže O zlatý erb, více informací
na adrese http://zlatyerb.obce.cz/. Pokud se vám naše webové stránky líbí, můžete jim
udělit svůj hlas. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou emailovou schránkou, na niž bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno
město nebo obec bez ohledu na kategorii. Do středy 22. 2. 2006 17:00 budou hlasy
započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude udělena), do pátku 24. 3. 2006 17:00
do celostátní ceny veřejnosti. Hlasování můžete uskutečnit přímo na adrese
http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?id_org=19024.
Ve věci záměru stavby „Větrná elektrárna Kalcův Kopec, Zahrádky“ byla MŽP ČR
dne 30. 12. 2005 oznámením na adrese www.env.cz/ ochranaŽP / EIA / IS EIA dle zákona
100/ ozn.č. JHC 133 zahájena EIA.
V měsíci prosinci zhlédlo internetové stránky obce na adrese www.zahradky.cz
907 návštěvníků. Ankety se od jejího zahájení zúčastnilo již přes 600 zájemců.
V obecní knihovně je k dispozici nová černobílá laserová tiskárna s kopírkou a
scannerem. Čtenářům tak vzniká možnost kopírovat a scannovat a uživatelům veřejného
internetu konečně bez problémů tisknout (za loňské potíže s tiskem se omlouváme).
Poskytujme nejen novou nabídku a vysokou kvalitu, ale i nižší cenu (tisk A4 jednostranně
1,50 Kč, oboustranně 2,- Kč)
Od soboty 4. února rozšiřujeme možnosti sběru
tříděného odpadu v hospodářském dvoře o nápojové
kartony. Stejně jako PET láhve je třeba karton
stlačit (pro úsporu místa).
Od téhož data přijímáme PET láhve tříděné dle
barev (bílá, modrá, zelená).
Na programu jednání zastupitelstva koncem ledna
bude též rozhodování o způsobu podpory těch
obyvatel, kteří odpad třídí. Každý nápad je pro
diskusi vítán – zavolejte ho či přijďte říci do 23.
ledna starostce.
Splatnost místního poplatku za tuhý komunální odpad v částce 390 Kč pro rok 2006 končí
v pondělí 30. ledna 2006.
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TERMÍNY REDAKČNÍCH UZÁVĚREK ZPRAVODAJE 2006
LEDEN
čtvrtek 5. ledna pro období od 9. ledna do 5. února
ÚNOR
čtvrtek 26. ledna pro období od 6. února do 5. března
BŘEZEN
pondělí 27. února pro období od 6. března do 2. dubna
DUBEN
pondělí 27. března pro období od 3. dubna do 30. dubna
KVĚTEN
pondělí 24. dubna pro období od 1. května do 4. června
ČERVEN
pondělí 29. května pro období od 5. června do 2. července
ČERVENEC
pondělí 26. června pro období od 3. července do 6. srpna
SRPEN
pondělí 31. července pro období od 7. srpna do 3. září
ZÁŘÍ
pondělí 28. srpna pro období od 4. září do 1. října
ŘÍJEN
pondělí 25. září pro období od 2. října do 5. listopadu
LISTOPAD
pondělí 30. října pro období od 6. listopadu do 3. prosince
PROSINEC
pondělí 27. listopadu pro období od 4. prosince do 31. prosince

odjezdy autobusů ČSAD ze Zahrádek 1. 11. 2005 – 9. 12. 2006
PRACOVNÍ DNY
350 520 Zahrádky  Počátky
5.16
15.39
350 520 Zahrádky  P. Dubenky
4.42
350 520 Zahrádky  Studená
5.42, 7.11
14.44
340 811 Zahrádky  Strmilov
14.37
340 010 Zahrádky  Strmilov
5.20
340 010 Zahrádky  Studená
7.13 11.44* 15.44*
340 010 Zahrádky  J.Hradec
6.32*
NEDĚLE
340 080 Zahrádky  Jindřichův Hradec
16.31*
*rozcestí
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26.

29.
27.

30.

INFORMACE MUDR. PUNČOHÁŘOVÉ ORDINACE STRMILOV

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
V prosinci loňského roku nás ještě čekalo šest akcí. Hned 1. prosince si nás pozvala
Základní škola Strmilov a děti malovaly na hedvábí. Účast byla z celé školy a zájem
byl víc než velký. Všem se dílo zdařilo a mnohá maminka našla výrobek pod
stromečkem.
První víkend v prosinci si u nás objednal kurz Skleněné vitráže a Malování na sklo
Newton Information Technology, s. r. o. Praha s pobočkou v Jindřichově Hradci.
Kurz Skleněné vitráže vedla paní Hana Tomíšková z Dolní Cerekve. Účastníkům se
kurz líbil a jednáme o další nabídce.
Dne 9. prosince jsme přijali pozvání opět do Hotelu Rustikál v Horní Cerekvi, ale tentokrát si nás objednal
mobilní operátor Oskar. Jednalo se o společenské setkání zahraničních kolegů Oskara z Kanady. Zájem měli
o malování na hedvábí.
Dne 11. prosince jste výtvarnou dílnu mohli potkat na Jarmarku v Batelově, kam jsme přijali pozvání od
Bezjaderné Vysočiny, o. s. Dospělí i děti měli opět možnost si vyzkoušet malování na hedvábí.
Místní mateřská škola si přišla 12. prosince zpestřit předvánoční shon výrobou gelových svíček.
Posledními návštěvníky v loňském roce byli účastníci pečení perníkového Betlému, které pořádá
Českobratrská církev evangelická s organizátorem panem Jaroslavem F. Pecharem. Zúčastnilo se ho jedenáct
dětí a tři maminky.
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V tomto čísle přinášíme nabídku kurzů na rok 2006 pro dospělé na vloženém letáčku a pro děti na další
stránce. Těšíme se na setkání s vámi.

Marcela Daňhelová
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VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY
2006
KURZY PRO DĚTI VE VĚKU ZŠ

Sedmým rokem nabízíme dětem z našeho kraje možnost účastnit se kurzů ve výtvarné dílně, které pořádáme jenom
pro ně.
Výtvarná dílna je zařízením obce a jsme rádi, že cena kurzů představuje pro rodiče dětí pouze polovinu nákladů obcí na
kurzy vynaložených. V ceně je nejen pobyt v dílně a vedení odborného lektora, ale i všechen spotřebovaný materiál a
z každého výtvarného či rukodělného kurzu si dítě odnese domů hotový výrobek.
Kurzy lze objednávat jednotlivě.

Přihlášky na kurzy je třeba předat a cenu kurzů zaplatit paní provozní Marcele Daňhelové do konce ledna 2006.

KURZ
KERAMIKA
PATCHWORK
PLETENÍ KOŠÍČKŮ
VELIKONOČNÍ KRASLICE
BATIKA
MALOVÁNÍ NA SKLO
UBROUSKOVÁ TECHNIKA
TISK NA LÁTKU
MEJDLÍČKA
TKANÍ
PLSTĚNÍ
SVÍČKY GELOVÉ A STÁČENÉ
KORÁLKOVÁ ZVÍŘÁTKA
MALOVÁNI NA HEDVÁBÍ

LEKTOR
V. Semotánová
M. Fáberová
M. Langhammerová
L. Soukupová
Z. Bílá
K. Hátleová
M. Langhammerová
Z. Krajčovičová
Z. Bílá
M. Müllerová
I. Hanušová
M. Daňhelová
M. Daňhelová
Z. Bílá

DATUM
4. + 11. února
25. března
25. března
1. dubna
22. dubna
6. května
7. května
27. května
10. června
17. června
21. října
4. listopadu
10. listopadu
11. listopadu

OD - DO
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 18.00
14.00 – 16.00
12.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

CENA KČ
150,150,150,50,80,120,120,120,110,180,120,120,100,100,-

Na čas strávený společně s dětmi ve výtvarné dílně se opět těšíme a věříme v jejich radost ze získaných dovedností a
odnášených výrobků.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

Výtvarná dílna Zahrádky
378 53 Zahrádky 42

tel. 384 490 044
mobil 725 032 757
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vyda@zahradky.cz
www.zahradky.cz

 MIKROREGION PODJAVOŘICKO
Sluncem ozářená Javořice a krásná zimní krajina vítaly účastníky již 8. ročníku
Silvestrovského výstupu na vrchol Javořice. Pořadateli akce je Obec Studená spolu
s KČT
Telč
a
Mikroregionem
Podjavořicko.
Účastníci,
kteří
zdolali vrchol Javořice, získali tradiční
Studenský knoflík a občerstvení,
zajištěné SDH ze Studené.
Silvestrovský výstup byl rovněž zařazen
do akce Novoroční Čtyřlístek na pomoc
nevidomým a zrakově postiženým dětem
v ČR.
Účast
předčila
očekávání
pořadatelů a v cíli výstupu bylo
pořadateli
napočítáno
cca
1000
účastníků, což je asi o 400 více než
v roce 2004. K dopravě na vrchol
Javořice bylo použito různých způsobů,
takže jsme mohli potkat pěší, běžkaře na
lyžích, cykloturisty na horských kolech, ale i jezdce v sedlech koní.
V cíli výstupu vládla dobrá pohoda a přátelská atmosféra. Za úspěšný
průběh akce patří poděkování všem organizátorům a rovněž pracovníkům
lesní správy Telč Lesů ČR za umožnění přístupu techniky, nutné k zajištění
této akce, na vrchol Javořice.
Pořadatelé děkují účastníkům za stále rostoucí zájem o tuto turistickou akci a
těší se na setkání na vrcholu Javořice při 9. ročníku Silvestrovského výstupu
a nebo na jiných akcích.
Eva Šteflová
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Z KRONIKY OBCE (část osmnáctá , 60. léta 20. st.)
Zápisky v této kronice začínající rokem 1940 a končící rokem 1971 sepsal Josef Beran, malíř pokojů,
narozený 1. srpna 1910 v Zahrádkách, bydlící v Zahrádkách čp. 91.
V této kronice nejsou záměrně uváděná čísla, např. plnění ve výrobě JZD atd., atd.; je to v souhlase se
Směrnicemi pro vedení obecních kronik. Číslice jsou záležitostí archivů jednotlivých útvarů a organisací kroniky se zaměřují k humánním stránkám života v obci.
Domněnku, že u nás není vhodné podnebí pro pěstování ovocných stromů, vyvrátili někteří ovocnáři, jako
Kolmanové č. 13 a č. 12. Také rolník Urbánek vysázel velkoryse mnoho ovocných stromů okolo svých polí,
hostinský E. Svoboda založil třešňovou alej u Bradového Vrchu. Zanedbanou školní zahradu omladil nový
ředitel školy Valenta. Vášnivým ovocnářem je také Josef Beneda. U něho se ta záliba změnila přímo
v životní kult. I Jan Stejskal dobře ovocnaří a ostatní obyvatelé vesnice mají rádi také okolo svých domů pár
stromků. Zajímavé je však sledovat tu skutečnost, že zatím co někde ovocné stromy v blízkosti stavení pouze
živoří, ve volné přírodě se jim daří daleko lépe. Autor této kroniky vysázel po osvobození podél svého
políčka v Kozinách ovocné stromy, které se vydařily k radosti jeho i všech okolojdoucích milovníků těchto
ušlechtilých kultur. (Pro zajímavost autor poznamenává, že stromků tam vysázeným ze školek z okolí Prahy
přes značné výškové rozdíly se daří lépe než stromkům vypěstěným u nás.) – Známými ovocnáři v okolí jsou
ve Studené ředitel Kubů, inž. Hlavsa, B. Vybíral, S. Doležal, v Horním Poli uč. Sadílek, v Sumrakově rolník
Jiřík a jiní. Ministerstvo zemědělství příslušnými předpisy nejenže chrání ovocné kultury a podporuje drobné
ovocnáře a zahrádkáře, ale zakládá také rozsáhlé akce výsadby velikých ovocných sadů, protože ovoce je
důležitou složkou ve výživě národa a jeho dovoz stojí mnoho devis. Jestliže tedy naše obec se jmenuje
Zahrádky, pak by bylo dobré, aby se našlo pochopení k vysázení ovocných alejí okolo polních cest i na
travnatých plochách – a tak by se naše obec v budoucnu změnila ve velikou zahradu, hodnou svého jména.
Jak už bylo v jedné z předešlých kapitol poznamenáno, MNV v Zahrádkách skutečně koupil opuštěný domek
č. 42 „u Veselíčků“ od poslední majitelky Burešové. Koncem roku 1965 se domek bourá a na jaře příštího
roku se na tomto místě započne se stavbou obecního domu. Místa tam mnoho není, a tak bude všechno
záležet na důkladném projektu stavby, aby se z mála mnoho udělalo.
Myslivci jsou velikými milovníky přírody jako ovocnáři, jenže jejich láska je nesena poněkud jiným
směrem. Na honebním revíru Zahrádky – Horní Dvorce – Domašín – Horní Olešná má právo lovit zvěř 18
myslivců. Jenže zvěře příliš nepřirůstá. Nejhorší je to s koroptvemi – tady zemědělská chemie prokázala i
nežádoucí účinky. Mandelinka bramborová bývala hlavní potravou koroptvím. Z každých malých bramborů
vylétlo hejno. Bylo mnoho koroptví a málo mandelinky – dnes je tomu bohužel opačně. Srnčí zvěře je
poměrně dost, protože v naší krajině je mnoho komor k úkrytu, studánek a praménků k napájení. V zimě pak
naši myslivci zvěř krmí. V roce 1965 se opět nepovoluje odstřel zajíců a bažantů, nýbrž se na honech chytají
do sítí, a za vzácné devisy je živé vyvážíme do zahraničí.
Není pamětníka tak časného jara jako v roce 1966. Na Hromnice 2. února bylo u nás + 10°C denní teploty.
Mnozí občané předpovídali, že to tak ještě nezůstane, že ještě zamrzne a napadne sníh, ale nebylo to pravda,
aspoň ne v únoru. 21. února byly denní teploty okolo + 15°C a úplně jarní počasí. Po sněhu nebylo ani
památky. Noční teploty + 5°C. Pracovnice v našem JZD 22. února rozkopávaly na lukách krtiny. Byli tu
špačci i skřivánci a bylo předstiženo i lidové pořekadlo „na svatého Matěje napije se skřivánek z koleje“
(24.2.). Tání totiž už začátkem února skončilo a na Matěje už bylo sucho všude. Tak krátká a mírná zima
měla ovšem vliv i na léto, které pak bylo chladné a mokré. Ale o tom bude zmínka později.
V pátek 21. ledna 1966 zemřel náhle po delší nemoci p. Bohumil Kolman č. 14, rolník na odpočinku, ve
věku 74 let. Zemřelý byl otcem nynějšího agronoma našeho JZD, mezi oběma válkami zastával úřad starosty
obce a starší generace si na něho pamatuje jako na starostu rozumného, který se snažil všem občanům
prospět a „ani žádnou legraci nezkazil“ jak se o něm říkalo. Jako všichni Kolmanové, tak i on byl velkým
milovníkem přírody, zvláště zvěře. V neděli 23. ledna byl pohřben na místní evangelický hřbitov za veliké
účasti lidí.
Dne 12. února 1966 konala se výroční členská schůze JZD t.zv. „dobírky“. Na pracovní jednotku se tentokrát
vyplácelo 25.- Kč. Byly to pravděpodobně dobírky poslední, protože naše JZD „najíždí“ na pevnou odměnu.
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KALENDÁŘ OBCE OD 9. LEDNA DO 5. ÚNORA 2006
DATUM
pondělí 9. 1.
úterý 10. 1.
středa 11. 1.
čtvrtek 12. 1.
pátek 13. 1.
sobota 14. 1.
neděle 15. 1.
pondělí 16. 1.
úterý 17. 1.
středa 18. 1.
čtvrtek 19. 1.
pátek 20.1.
sobota 21. 1.
neděle 22. 11.
pondělí 23. 1.
úterý 24. 1.
středa 25. 1.
čtvrtek 26. 1.
pátek 27. 1.
sobota 28. 1.
neděle 29. 1.
pondělí 30. 1.
úterý 31. 1.
středa 1. 2.
čtvrtek 2. 2.
pátek 3. 2.
sobota 4. 2.

HOD.
16 – 19
16.00

MÍSTO
obecní úřad
Obecní dům, sál

AKCE

POŘ.

Biblická hodina pro děti

ČCE

8.30

čekárny bus

10 – 12

obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

16 – 19
16.00

obecní úřad
Obecní dům, sál

Biblická hodina pro děti

ČCE

8.30

čekárny bus

10 – 12

obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

16 – 19
16.00

obecní úřad
Obecní dům, sál

Biblická hodina pro děti

ČCE

8.30

čekárny bus

10 – 12

obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

16 – 19
19
16.00

obecní úřad
Obecní dům,sál
Obecní dům, sál

ukončení plateb za TKO 2006
ZASTUPITELSTVO OBCE
Biblická hodina pro děti

8.30

čekárny bus

9 – 10
10 – 12

hospodář. dvůr
obecní knihovna

POZN.
úřední doba

obec mikrobus Strmil.
popelnice

úřední doba

obec mikrobus Strmil.

úřední doba

obec mikrobus Strmil.
popelnice
obec
úřední doba
ČCE
obec mikrobus Strmil.

veřejný internet, knihy a časopisy

obec tříděný TKO
obec

neděle 5. 2.
uzávěrka příštího kalendáře pro období od 6. února do 5.března je ve čtvrtek 26. ledna
SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
KOZOROH 22. 12. – 19. 1. 

VODNÁŘ 20. 1. - 18. 2. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc obec Zahrádky, www.zahradky.cz.
Adresa: 378 53 Zahrádky 42, tel. č. 384 490 051, e-mail: obec@zahradky.cz. IČO 00666564.
Redakční rada Dana Šteflová a Eliška Novotná. 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. 1. 2006, náklad
115 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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