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Z jednání zastupitelstva obce

Od posledního čísla Zahrádeckého
zpravodaje se zastupitelé sešli
dvakrát. V srpnu řešili rozpočtová
opatření, přijetí úvěru nebo nákup
dávkovače dezinfekce k prameni‑
šti na Bukovici. Na zářijovém za‑
sedání bylo na programu zadání
vypracování projektové dokumen‑
tace na další větev obecního vodo‑
vodu a další rozpočtové opatření.
Srpnová rozpočtová opatření se
týkala přeúčtování financí z jed‑
notlivých položek rozpočtu podle
aktuální potřeby, tedy například
na pořízení odpadkových košů
do místních autobusových čeká‑
ren, na nákup víka k čističce od‑
padních vod, nebo na pořízení

a vyvážení kontejneru na trávu pro
obyvatele obce.
Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o úvěru s Komerční ban‑
kou, a to na přijetí úvěru ve výši
2 mil. Kč. Prostřednictvím úvě‑
ru bude obec financovat investič‑
ní akci „Připojení vrtu a úpravna
vody a oprava a rekonstrukce vo‑
dovodního řadu“. Měsíční splátka
bude 16 667 Kč. Splatnost úvě‑
ru je nejpozději do 31. 5. 2032.
Zastupitelé také schválili objed‑
nání instalace automatické dáv‑
kovací stanice dezinfekce vody
z prameniště Bukovice od firmy
KV‑Pumps, s. r. o. Současné dáv‑
kování dezinfekce pitné vody je

nevyhovující. Jako nejvhodnější
řešení byla vybrána automatická
solární dávkovací stanice, která je
schopna dávkovat dezinfekci pří‑
mo do potrubí. Pořízení a insta‑
lace dávkovače vyjde zhruba na
140 000 Kč. Dalším tématem bylo
zadání projektové dokumentace
na další novou větev vodovodu.
Projekt na novou větev vodovo‑
du v úseku, který bude navazovat
na současně opravovaný vodovod
tj. od „trojúhelníku“ u Plecháčů
až k travnaté ploše u zahrady
p. Benedy vypracuje Ing. Tomáš
Kokta za 56 000 Kč bez DPH.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí
od 16 do 19 hodin

Sběr netříděného velkoobjemového odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přista‑
ven v sobotu 25. 9. 2021 v hospodářském dvoře
v Zahrádkách. Bezplatně je možné odložit starý ná‑
bytek, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea),
sanitární keramiku (umyvadla, vany, toalety) a jiné
velké věci, které se nevejdou do popelnice. Do kontej‑
neru nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky, tříděný

Volby 2021

Volby do posla‑
necké sněmovny
budou probíhat
v pátek 8. a sobo‑
tu 9. října 2021.
V pátek se voleb‑
ní místnosti ote‑
vírají ve 14 hodin a zavírají se ve
22 hodin. V sobotu je možné přijít
k volbám od 8 do 14 hodin.
Obec Zahrádky a místní část

odpad, biologický odpad a stavební suť. Tentokrát
bude kontejner o něco menší, než jsme zvyklí. Pokud
by jeho kapacita nestačila, bude kontejner během
podzimu přistaven ještě jednou.
Současně budeme shromažďovat v hospodářském
dvoře všechny elektrospotřebiče.

Horní Dvorce mají opět jeden vo‑
lební okrsek a volební místnost
bude tradičně v sále obecního
úřadu. Pokud si vyřídíte voličský
průkaz, můžete se s ním zúčast‑
nit letošních voleb v kterémkoliv
volebním okrsku v České repub‑
lice nebo ve zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Volební lístky vám budou doruče‑
ny s dostatečným předstihem do

poštovních schránek. V obálkách
bude také uvedeno, jak přesně je
možné volit a jak „kroužkovat“. Do
volební místnosti si nezapomeň‑
te vzít občanský průkaz a roušku
nebo respirátor.
Další informace k volbám najdete
na webu Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz

Oznámení EG.D

Oznamování plánovaných odstávek elektři‑
ny bude pro občany rychlejší a efektivnější
Plakátky, které značily části ulic, kde ne‑
půjde elektřina kvůli opravám, už od 1. září
společnost EG.D nevyvěšuje. Společnost
mění na části svého distribučního území
způsob, jakým informuje zákazníky o plá‑
novaných odstávkách elektrické energie.
Nově jsou plánované odstávky ohlašová‑
ny jen elektronicky prostřednictvím služ‑
by Distribuce24. Tato služba je bezplatná
a poskytuje nejen informace o plánova‑
né odstávce elektřiny. Po zaregistrování
na portále www.egd.cz/d24 zde zákazníci
najdou svá odběrná místa. Ve svém účtu
si nastaví kontaktní údaje, na které pak
bude EG.D ještě zvlášť posílat informace
o odstávkách, poruchách nebo servisních
pracích.
Případné dotazy na info@egd.cz
nebo na 800 22 55 77.
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Od 6. září je možné si zažádat ve 3. výzvě o kotlíkové dotace
Prostřednictvím webových strá‑
nek Jihočeského kraje (www.
kotlikovedotace.kraj‑ jihocesky.
cz) zahájil dne 6. 9. 2021 Krajský
úřad Jihočeského kraje v Českých
Budějovicích příjem žádostí o kot‑
líkové dotace. Dotace se vztahuje
pouze na výměnu zastaralých kot‑
lů na pevná paliva s ručním při‑
kládáním nesplňujících 3., 4. a 5.
emisní třídu dle ČSN EN 303-5.
Výše dotace a podporovatelné
zdroje tepla:

• 80 % způsobilých výdajů v pří‑
padě, že je instalováno tepel‑
né čerpadlo nebo automatický
kotel na biomasu, nejvýše však
120 tis. Kč;
• 80 % způsobilých výdajů v pří‑
padě, že je instalován kotel na
biomasu s ručním přikládáním,
nejvýše však 100 tis. Kč;
• 75 % způsobilých výdajů v pří‑
padě, že je instalován plynový
kondenzační kotel, nejvýše však
95 tis. Kč.

Dotace se nebude vztahovat na vý‑
měnu kamen, krbových kamen,
krbů atp., a to ani v případě, že
slouží k primárnímu vytápění ro‑
dinného domu. Výměnu kotle je
možné realizovat v rodinných do‑
mech s max. 3 bytovými jednot‑
kami po celém Jihočeském kraji.
Výměna starého kotle v objektech,
které jsou v katastru nemovitos‑
tí zapsány jako objekty k rekrea‑
ci, není možná.

Sbor dobrovolných hasičů Zahrádky

Dne 21. 8. 2021 jsme po dlouhé době uspořádali na fotbalovém hřiš‑
ti hasičskou soutěž. Nebojovalo se o ceny ani poháry, ale o to vyzkou‑
šet si, jestli jsme nezapomněli, jak na to. A aby to bylo zábavnější, tak
start byl zpestřený třeba vypitím půllitru piva nebo malého panáka a pro
malé děti limonádou.
Zúčastnilo se 9 družstev z toho 5 mužských, 1 dívčí a 3 družstva ma‑
lých dětí z Popelína. Díky krásnému počasí a dobré náladě bylo vidět
na všech přítomných, že se toto odpoledne vydařilo a večer pokračo‑
val ve stejné náladě a k tomu nám až do ranních hodin vyhrávala ka‑
pela KDOSSI ze Sumrakova.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průbě‑
hu celé akce. Také moc děkujeme místnímu pekařství za sponzorský
dar v podobě chleba a překrásných koláčů pro malé hasiče z Popelína,
kteří z nich měli velkou radost. Na závěr bych chtěl říct, že se osvědči‑
lo známé přísloví „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a také poba‑
vit se, a to se nám povedlo.
Ještě jednou děkuji a těším se na další setkání nejen na hasičském
plese, ale i na jiných akcích.
za SDH Zahrádky, velitel Ota Barták

www.zahradky.cz
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Mateřská škola Zahrádky

Ve středu 1. 9. 2021 byl slavnostně zahájen školní
rok 2021–2022. Pro letošní rok je přihlášeno 17 dětí,
převážně mladších. Cílem naší práce je vytvářet pod‑
nětné prostředí pro děti plné pohody a radosti z ka‑
ždého prožitého dne. Doufáme, že se všem dětem
bude ve školce líbit.
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Ráda bych ještě poděkovala Janě Bartákové,
Elišce Čermákové a Ivě Doskočilové za namalová‑
ní „Šikulovy cesty“ na chodník na školní zahradě.
Dětem se moc líbí a ráno mají zábavný příchod do
školky – hezky přihopsají Z
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

září 2021

Výtvarná dílna Zahrádky

Opět jsme otevřeli naši výtvarnou dílnu a sešli se
u šití z úpletu s lektorkou paní Evou Šimánkovou.
Téma bylo zpracování úpletových zbytků, a tak jsme
se věnovali menším projektům. K práci jsme potře‑
bovali jak obyčejné šicí stroje, tak i overlocky. O šití
z úpletu je velký zájem, a tak chystáme pro letošní

www.zahradky.cz

rok ještě jeden termín. S další paní lektorkou řeší‑
me termín pro otevření kurzu Ručně šité boty – ba‑
lerínky, který jsme měli v nabídce i v loňském roce.
Doporučuji sledovat nabídku kurzů na webu, kde na‑
jdete informace ke kurzu a můžete se zde i přihlásit.
Marcela Daňhelová, vedoucí Výtvarné dílny Zahrádky

5

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Blecha Jiří, Horní Dvorce, oslaví dne 11. září 75 let
Straková Růžena, Zahrádky, oslaví dne 12. září 80 let
Müller František, Zahrádky, oslaví dne 18. září 84 let
Brunerová Olga, Zahrádky, oslaví dne 19. září 76 let

Co jsme psali před dvaceti lety
• Starostka obce v září roku 2001 přebírala za obec
v Dírné na Táborsku 3. místo v soutěži Jihočeská
vesnice roku.
• Obec spustila webové stránky www.zahradky.cz
• Kolaudovala se stavba kanalizace, kořenové čistič‑
ky odpadních vod a Domek.
• Výtvarná dílna Zahrádky se prezentovala na veletr‑
hu Země živitelka v Českých Budějovicích.
• V sobotu 22. září se u příležitosti otevření Domku
konala akce Toč se a vrč, můj kolovrátku. Při té
si lidé mohli vyzkoušet předení na kolovratech
a vřetenu, proběhla recitační soutěž žáků základ‑
ních škol „O zahrádeckou ovečku 2001“ a divadelní
představení Šípková Růženka.
• Mikroregion Podjavořicko a obec Kunžak po‑
řádali fotbalový turnaj O pohár mikroregionu
Podjavořicko.
• Z kroniky obce z přelomu let 1935 a 1936 jsme se
dozvěděli, že v roce 1935 nebyl v obci téměř žád‑
ný stavební ruch. Zdražilo obilí a hospodáři se tak
snažili zvýšit výtěžek sklizně. Naopak zlevnil ce‑
ment, a tak cementové tašky stály za 1000 kusů
380 Kč (dříve to bylo za 1000 kusů tašek 1 600 Kč).

Informace

Obecní knihovna
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Úřední hodiny obecního úřadu
každé pondělí 16:00–19:00 hod.

O Vánocích roku 1935 zmizel úplně sníh a nastaly
teplé dny, takže bylo jako v předjaří. Ke konci roku
1935 bylo v Zahrádkách již sedm radiopřijímačů.
V lednu roku 1936 byly v Zahrádkách dva plesy –
hasičský a ples zaměstnanců firmy Z. Singer. Po
celý měsíc leden roku 1936 bylo neobyčejně teplé
počasí, takže lidé pracovali na polích, lukách, le‑
sích, dobývali skály a podobně.

Mikrobus do Strmilova
Mikrobus jezdí podle přihláše‑
ní každý čtvrtek. Odjezd z auto‑
busové zastávky v obci je v 8:30
hod. Pro přihlášení cesty mik‑
robusem do Strmilova se hlaste
u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms).

Výstavba Horního rybníku

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 7. října
v 19:00 hodin v zasedacím sále
obecního úřadu.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 10. 2021 – 14. 11. 2021 je v pondělí 11. 10. 2021.
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