25. ročník

listopad 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
První listopadový čtvrtek 7. 11. 2019 se v sále Obecního domu uskutečnilo letošní
předposlední jednání zastupitelstva obce. Na programu bylo třeba dořešení financování oprav
v Mateřské škole Zahrádky nebo prodej obecního pozemku.
V úvodu zastupitelé přijali dokument, který
každoročně zpracovává ředitelka školky, a to
Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky
za školní rok 2018 – 2019. Zpráva shrnuje
podmínky vzdělávání, životosprávu dětí,
personální zajištění provozu, preventivní
činnost a podobně a uvádí cíle pro další rok.
Loňský školní rok MŠ navštěvovalo 22 dětí,
do ZŠ odešlo 7 dětí. Během roku se děti
zúčastnily téměř třiceti akcí, o kterých jsme
průběžně informovali ve zpravodaji.
Na obecní úřad byla doručena žádost
od majitelky nemovitosti v Horních Dvorcích, která má zájem koupit obecní pozemek p. č.
514/2 o výměře 27 m2. Tento pozemek je žadatelkou dlouhodobě užíván jako zahrada.
Zastupitelé tak přijali záměr zmíněný pozemek prodat.
V dalším bodu zastupitelé zpětně schválili smlouvu o dílo a objednávku oprav, které byly
provedeny v kotelně Mateřské školy Zahrádky. V měsíci únoru to byla výměna kotle v MŠ.
Dodavatelem této akce byl p. Jebavý na základě výběru ze čtyř firem. Tato dodávka byla
rozšířena o instalatérské práce pro zřízení prádelny ve vedlejší místnosti bývalé uhelny. Na
tyto práce byl uzavřen dodatek ke smlouvě v celkové ceně 42 597 Kč + DPH. Zároveň byly
objednány stavební práce s panem Poláškem, a to na zhotovení příčky v kotelně za cenu 4 982
Kč bez DPH a obložení stěn v prádelně, vyrovnání betonové podlahy samonivelační stěrkou a
pokládka dlažby v celkové ceně 26 510 Kč bez DPH. Pro opravy elektrických rozvodů byl
objednán pan Vrbenský za cenu 9 484 Kč. Tyto položky byly zahrnuty do vyúčtování dotace.
Dalším tématem byla společenská smlouva společnosti EKO-SKLÁDKA spol. s.r.o., které je
obec Zahrádky společníkem a zajišťuje obci místo pro skládkování. Na valné hromadě konané
dne 20. 6. 2019 se nesešel potřebný počet delegátů k tomu, aby bylo možné schválit novou
společenskou smlouvu. Z tohoto důvodu se schvalují na zastupitelstvech obcí, které jsou
společníky EKO-SKLÁDKY.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
V říjnu byly provedeny odečty stavu vodoměrů, které prováděl obcí
pověřený pan Jebavý. Současně byla provedena další část výměny
vodoměrů a jejich zaplombování. Připomínáme občanům, pokud zjistí
porušení plomby nebo budou nuceni manipulovat s vodoměrem, nechť toto
neprodleně ohlásí v kanceláři OÚ. Upozorňujeme tímto občany, že
v případě svévolného porušení této plomby bude vodné a stočné účtováno
paušálem. V měsíci listopadu budou rozneseny faktury za platby vodného a
stočného.
Po kácení v obecních lesích přichází na řadu úklid a výsadba
Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani
obecním lesům. V průběhu uplynulých
měsíců muselo být vykáceno celkem 400 m3
smrkového dřeva. Původně byl přitom
předpoklad 200 m3 dřeva. A bohužel to jistě
není konečný stav. Po těžbě ale v lesích
zůstala spousta větví. Na začátku listopadu
se tak místní dobrovolní hasiči a další
dobrovolníci z řad našich občanů pustili
do úklidu
lesa.
Například
v neděli
10. listopadu s pálením klestí pomáhalo
celkem 16 dobrovolníků. Všem, kteří přiložili
ruku k dílu, děkujeme, a to především správci
obecních lesů Richardu Kovářovi. Hned, jak
to bude možné, začne obec s výsadbou
nového smíšeného lesa, ve kterém se objeví
kombinace listnatých a jehličnatých dřevin,
která by v budoucnu měla být odolnější proti
napadení kůrovcem.
Výsledky čerpacích zkoušek vrtu na pitnou vodu a její rozbor
V listopadu byla obci předána závěrečná zpráva hydrogeologického
průzkumu, který v říjnu prováděla firma Envirex v nově vyhloubeném
vrtu v Zahrádkách v lokalitě za bramborárnou. Ze zprávy vyplývá, že
zaručená ověřená vydatnost vrtu je 12 m3/24 hod. Čerpání vody z vrtu
nijak neovlivnilo hladiny vody ve studních.
Průměrná denní spotřeba obce je zhruba 18 m3 vody. Jako záložní
zdroj je tak vrt dostačující a v kombinaci se současnými studněmi by
obci zajistil stabilní dodávky pitné vody.
Z chemického rozboru čerpané vody vyplývá, že se jedná o podzemní
vodu, jejíž hodnota pH se pohybuje v slabě kyselé až neutrální oblasti
a ve všech sledovaných ukazatelích splňuje normy stanovené Ministerstvem zdravotnictví
ČR. Zvýšené hodnoty jsou u bakteriologického nálezu, manganu a radonu.
Dalším krokem tak bude vypracování projektu na stavbu úpravny vody a také vodojemu,
který by vyrovnával výkyvy v odběru vody během dne.
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Změny v platbách za tříděný odpad
Od října letošního roku je nově zpoplatněn odvoz plastového vytříděného odpadu. Plasty totiž
není jak zpracovávat. K dalšímu zpracování se využívají jen
pet lahve, které většinou tvoří cca 25 % plastového odpadu.
Za jednu tunu plastového odpadu bude obec platit 1 950 Kč.
Za třetí čtvrtletí byl objem plastového odpadu ze Zahrádek
1 084 kg. Pro občany to ale nebude znamenat zvýšení
poplatku za odpad. Výše poplatku zůstane s největší
pravděpodobností i pro příští rok 500 Kč na obyvatele. Až
bude výše poplatků schválena zastupitelstvem, budeme o tom
informovat ve zpravodaji. Celkem za třetí čtvrtletí roku se
v Zahrádkách vytřídilo téměř 5,5 tuny odpadu. Největší
objem tvořilo sklo (zhruba 2 tuny), poté papír (1,2 tuny), plast (1 tuna), kovy (0,9 tuny),
nápojový karton (0,06 tuny).

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Během uplynulého období se
konaly tři kurzy.
Dětský
kurz
Pletení
z papírových
ruliček
s lektorkou Hanou Kulíkovou.
Z papírových ruliček jsme
pletli stromeček a zdobili jsme ho dalšími
krásnými papírovými a jinými ozdobami.
Dalším dětským kurzem bylo vytváření
zvonečku z květináče, který jsme zdobili
ubrouskovou technikou. Tento kurz vedla
Karla Hátleová.
Pro dospělé klienty
se
konal
kurz
Zdobený podsedák s lektorkou Janou Dohnalovou. Paní Dohnalová
je mistr ve svém oboru, a tak jsme se dočkali opravdu krásného
výsledku. Jeden podsedák zdobí ornament, který vytvořila paní
lektorka.
Tři podsedáky vytvořila podle
inspirace
Antonia Gaudího.
Poslední
ukázka
podsedáku
je
výtvorem klientky
dle jejího vlastního
návrhu.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 23. října jsme se šli podívat s dětmi
do místního
zemědělského
družstva
na telátka. Děti se podívaly, kde jsou telata
ustájena, čím se krmí, a dokonce si mohly
pohladit jednodenní tele.
Objektem nás provedla paní inženýrka Ivana
Doskočilová, které tímto děkujeme. Dětem
se exkurze moc líbila.
Za MŠ Zahrádky
Lucie Zemanová
 SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
V sobotu 19. října se na hřišti uskutečnil další ročník tradiční Drakiády. Přestože se sluníčko
za celé odpoledne neukázalo, děti a jejich rodiče to neodradilo a k nebi vzlétlo celkem 44
draků nejrůznějších tvarů a barev. Foukalo totiž tak akorát, a tak se podařilo draky, krtky,
motýly, dinosaury a další stvoření dostat do vzduchu poměrně snadno.
Na začátku všechny děti dostaly přidělená čísla a předvedly své draky zatím na zemi.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – děti předškolní a děti školního věku a v každé kategorii
byla hodnocena dvě kritéria – vzhled draka a to, kteří draci vydrželi létat nejdéle. Některé děti
udržely
draky
ve
vzduchu téměř bez
přestávky i hodinu.
Jiným museli trochu
asistovat rodiče, ale těm
to
podle
všeho
nevadilo, spíš naopak.
Porota mezitím vybírala
ty nejlepší. Výherci
dostali medaili a koláč od Pekařství Kolman. Všichni, kteří se zúčastnili, si také odnesli
gumové náramky. Po vyhlášení výsledků na děti čekaly buřty opečené na ohni a limonáda.
Některým dětem ani hodinové létání nestačilo, a tak pouštěly draky dál. Kdo měl chuť, mohl
si ještě vyrobit zápich ze špejle a papíru ve tvaru draka. Věříme, že se všichni dobře bavili a
jménem celého Spolku žen bych chtěla poděkovat za chleba a koláče Pekařství Kolman a také
mladým hasičům a hasičkám za pomoc s vydáváním občerstvení.
Nejhezčí drak
předškolní děti
Václav Šindelář
Tamara Paralová
Mia Zušťáková
děti školního věku
Ludmila Brožová
Vanesa Šedivá
Nikola Srbová
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Nejdéle létající drak
předškolní děti
Denisa Kovářová
Vendula Semotánová
Tereza Bartušková
děti školního věku
Matyáš Polášek
Antonín Brož
Patrik Adamec

Speciální cenu za nejdál
létajícího draka získal Martin
Kolman. Jeho drak totiž doletěl
až do areálu zemědělského
družstva :-)

Eliška Čermáková
Spolek žen Zahrádky

 SDH ZAHRÁDKY
V sobotu 30. 11. 2019 zveme všechny členy a členky SDH Zahrádky
na výroční schůzi do místního Kulturního domu. Začínáme v 19:00 hod.
Po skončení schůze bude posezení s harmonikou. Srdečně zveme i
manžele, manželky, přítele a přítelkyně všech členů SDH.
Otto Barták ml.
velitel zásahu
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 Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
Pravidelný pohled do minulosti nás tentokrát zavede do listopadu 1999. V tehdejším
zpravodaji se například řešil zdroj pitné vody stejně jako dnes, ale i další témata.
 Novou žlutou fasádu dostal domeček na zahradě Mateřské školy, který sloužil jako
sklad věcí určených na hru dětí na zahradě a podobně a domeček také dostal poprvé
okapové žlaby.
 Pokračovaly práce na obnově veřejné zeleně a vznikaly pěšiny kolem rybníčků.
 Pokračovalo se v přípravě na stavbu kořenové čističky odpadních vod.
 A už tenkrát se řešila kvalita vody ve studních a připravoval se projekt na stavbu
vodárny a provzdušňovací věže na úpravu vody. (Pro zajímavost, tehdejší hodnota
radonu byla 222 a limit byl 50. Dnes platí, že limit je 300 a právě zadaný rozbor vody
ze studní ukáže, jaká je aktuální hodnota radonu.)
 Výtvarná dílna Zahrádky získala osvědčení od MŠMT o způsobilosti pořádat kurzy
pro učitele výtvarné výchovy.
 V sále Obecního domu začal kurz němčiny pro děti z mateřské školy.
 Zahrádecký spolek informoval o Drakiádě, které se zúčastnilo 19 dětí a mezi
tehdejšími vítězi byla třeba Tereza Bartáková, František Peterka nebo Petra
Doskočilová.
 Zahrádecký spolek také zval na Adventní koncert před rozsvícením vánočního stromu.
 A ze zápisu z kroniky z roku 1931 jsme se dozvěděli, že bylo v Zahrádkách přes zimu
20 lidí bez práce a těm poskytlo Ministerstvo sociální péče 20 q brambor. Radní obce
Josef Křepela se oženil s Růženou Popelkovou. V obci byly zřízeny dva nové
obchody, a to potraviny Josefa Popelky a smíšené zboží Ladislava Kolmana. Bylo také
málo slámy a krmiva pro dobytek, hospodáři tak dobytek prodávali a cena jedné krávy
klesla na 800 až 1000 Kč, po válce se přitom prodávala za 3 000 Kč.

Obezdívání horního rybníka
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OBEC ZAHRÁDKY
ZVE VŠECHNY NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI
1. PROSINCE 2019 v 17 hodin
na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Děti z Mateřské školy Zahrádky zarecitují
vánoční básničky a poté zveme všechny
na koncert v Evangelickém kostele a také
do sálu na zahrádecký keramický betlém,
který bude vystaven až do Tří králů.

Obec Zahrádky
pořádá
ADVENTNÍ KONCERT
KDE: Evangelický kostel
KDY: 1. 12. 2019 v 17:30
vstupné dobrovolné
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Co s ním?
Budova ukrytá za obecním úřadem známá Zahrádeckým jako „domeček“ zeje prázdnotou.
Dřív domeček sloužil jako zázemí pro místní
dobrovolné hasiče a také jako klubovna. Loni
ale tuto funkci převzala nově postavená
hasičská zbrojnice. V dobách své největší
„slávy“ se tady konaly výstavy nebo sochařská
sympozia. Největším problémem je, že budova
není vytápěna. Všechno se ale dá případně
řešit. Teď totiž pro budovu hledáme nové
uplatnění. A rádi bychom znali i váš názor.
Máte nějaký nápad, jak domeček dále využít?
Napište na mail: obec@zahradky.cz nebo
do zpráv na Facebook a můžete i přijít osobně
v úředních hodinách. Za všechny nápady děkujeme.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Vítáme mezi námi

Veroniku Svobodovou, Zahrádky,
narozenou 29. 10. 2019 Martině a Josefovi Svobodovým



Blahopřejeme k narozeninám
Bureš František, Zahrádky,
oslavil dne 3. listopadu 79 let
Adamec Josef, Zahrádky,
oslavil dne 5. listopadu 80 let

Opustila nás
Dne 31. 10. 2019 zemřela paní Božena Kainová ze Studené,
která byla od 1. 9. 1980 do 30. 6. 1990 ředitelkou naší místní Mateřské školy.
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KALENDÁŘ OBCE OD 18. LISTOPADU DO 15. PROSINCE 2019

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

středa 27. 11.
čtvrtek 28. 11.

9.00
16 – 19
16 – 19
18.30
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna
čekárny bus

sobota 30. 12.
neděle
1. 12.

18.30
9.00
17.00

výtvarná dílna
Výtvarná dílna
Obecní dům, sál

17.30

Evangelický kostel

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

19.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

DATUM
pondělí 18. 11.
čtvrtek 21. 11.
sobota 23. 11.
pondělí 25. 11.

pondělí

2. 12.

čtvrtek

5. 12.

pondělí

9. 12.

čtvrtek 12. 12.
1

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Korálkové hvězdičky1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Adventní aranžmá
dle přihlášení

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

Adventní aranžmá
Vánoční tvoření z papíru1
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Adventní koncert

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

obec
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 12. 2019 – 19. 1. 2020 je v pondělí 9. prosince 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

ŠTÍR 23. 10. – 21. 11. 

STŘELEC 22. 11. – 21. 12. 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 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 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. 11. 2019,
náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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