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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo v novém složení se poprvé po volbách
sešlo na řádném zasedání ve čtvrtek 3. listopadu.
Zastupitelé schválili rozpočtová opatření č. 12/2022
a č. 13/2022, která se týkala doplatků za elektřinu na
úpravně vody, veřejného osvětlení, nákupu účetního
programu, nákupu materiálu do výtvarné dílny, doplat‑
ku za plyn v hasičské zbrojnici nebo financování voleb.
Finanční prostředky na volby budou v rámci dotace pro‑
placeny obci.
Zastupitelé v dalších bodech volili nové složení finančního a kontrolního výboru. Předsedkyní finančního vý‑
boru byla zvolena Mgr. Eliška Čermáková, členy jsou

Josef Svoboda a Alena Paulusová. Předsedou kontrol‑
ního výboru je Mgr. Luboš Müller a členy byly zvoleny
Ing. Michaela Dubová a Lucie Zemanová.
V posledním bodě zastupitelé diskutovali o možnosti
vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy
mateřské školy a ubytovny. Na fotovoltaiku se dá získat
dotace, ale je třeba mít na akci projekt a další potřeb‑
né dokumenty. Zastupitelé tentokrát žádné usnesení
v tomto bodě neschválili a budou se tímto tématem za‑
bývat i na dalších jednáních.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Společnost EG.D bude provádět nárazovou odorizaci plynu
Ve dnech 21.–25. listopadu
2022 bude v Jihočeském kraji, kromě
jiného i v okrese Jindřichův Hradec
probíhat nárazová odorizace plynu.
Jedná se o zásobovací území spo‑
lečnosti EG.D a.s.. Dodávku to nijak

neomezí, jen prosím počítejte se zvý‑
šeným zápachem plynu.
Odorizace pomůže odhalit i nejmen‑
ší netěsnosti v plynových rozvodech
a zajistit větší bezpečnost v distri‑
buční síti plynu.

Od ledna budou mít všichni živnostníci
automaticky datovou schránku

V pátek 11. listopadu jsme si připomněli konec první
světové války a také Den válečných veteránů polože‑
ním věnce u památníku na návsi.

0920-G78

Připomněli jsme si
Den veteránů

této zprávě pozornost. Přístupové
údaje obdržíte doporučeným dopi‑
sem během měsíce ledna, února
nebo března 2023. Datovou schrán‑
ku si také můžete založit sami již
nyní. Více informací naleznete na
webových stránkách www.chcida‑
tovku.cz.

0920-G78

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023
na základě změny zákona automa‑
ticky získají datovou schránku
všichni živnostníci a nepodnikající
právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze
jmenované skupiny a dosud dato‑
vou schránku nemáte, věnujte

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na abychom
základě tohoto
zákona a dle
(PNEzákona
33 0000-6,
PNE 33 3300,
PNE 33 3301,
PNE 33
3302) vás žádáme
odstranění
dovolte,
vás upozornili
naplatných
nutnostnorem
dodržení
č. 458/2000
Sb. (energetický
zákon)
a povinnosti,
které zoněj
plynou.
dřevintohoto
ohrožujících
bezpečný
a spolehlivý
provoz
distribučního
zařízení.
Na základě
zákona
a dle platných
norem
(PNEelektrického
33 0000-6,
PNE 33 3300,
PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
prosíme,
proveďte
podle níže
uvedeného
výpisu zdistribučního
předpisů tak, aby
byla dodržena maximální výška porostu.
dřevinOdstranění,
ohrožujících
bezpečný
a spolehlivý
provoz
elektrického
zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.
Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:
Hladiny napětí (VN)

Ochranné pásmo

Nadzemní
vedení | napětí od 1 kV do 35 kV
Hladiny
napětí (VN)

7 m od krajního
vodiče
Ochranné
pásmo

Nadzemní
vedení
| napětí
35 35
kV do
Nadzemní
vedení
| napětí
od 1nad
kV do
kV110 kV včetně

krajníhovodiče
vodiče
712
mm
ododkrajního

Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně

1 m od krajního kabelu

Nadzemní vedení | napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

12 m od krajního vodiče

Podzemní vedení | do napětí 110 kV včetně

1 m od krajního kabelu

Výška porostu
maximálně
3m
Výška porostu
maximálně
3m
maximálně
3m

nesmí být žádný porost

maximálně 3 m

nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:
napětí
Bezpečná
vzdálenost
prododržet,
práci a bezpečnou
Vzdálenost vzdálenost
porostu od vedení
ZákonHladiny
a normy
rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,
kterou
je nutné
pro práci takto:
Vedení NN | nízké napětí (400/230 V)

1 m od vedení

alespoň 2 m

Hladiny napětí

Bezpečná vzdálenost pro práci
2 m od vedení

alespoň 3,5 m

VedeníVedení
NN | VVN
nízké |napětí
(400/230
V)(110 kV)
velmi vysoké
napětí

1 3mmod
odvedení
vedení

alespoň
m
alespoň
4,52m

Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)

2 m od vedení

alespoň 3,5 m

Vedení VVN | velmi vysoké napětí (110 kV)

3 m od vedení

alespoň 4,5 m

Vedení VN | vysoké napětí (22 kV)

Vzdálenost porostu od vedení

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního
vedení.

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností
V případě,
že při odstranění
porostu
v blízkosti
vedení nemůže
být
pro práci
dodržena bodů
a bezpečnost
zmocněným
zhotovitelům
udržovat
volný
pruh pozemku
o šířce 4
mbezpečná
po jednévzdálenost
straně základů
podpěrných
(sloupů)osob,
nadzemního
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
vedení.
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob,
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou
technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s.,
uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli

Pokuddistribuční
stav stromoví
nebude
odpovídat
výše případě,
uvedeným
podmínkám,
vásprávních
zástupcepředpisů,
EG.D, a.s.,
formou
dopisu,
ve kterém
soustavy
umožnit.
V opačném
na základě
zjištěníosloví
porušení
může
Energetický
regulační
úřadbudou
uvedeny
informace
o provedení
odstranění
a ořezu
dřevin na náklady EG.D, a.s.
udělit
vlastníkům
či uživatelům
nemovitostí
pokutu.
Vlastník
či uživatel
nemovitosti,
který neprovede
ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli
Odstranění
a ořez
dřevin provádějte,
prosím, průběžně.
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad
případné či
další
informacenemovitostí
volejte Nonstop
linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.
udělitPro
vlastníkům
uživatelům
pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.
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Mateřská škola Zahrádky
Ve středu 9. 11. 2022 k nám do
školky přijeli s projektem zdra‑
ví na téma: Jak se Zdravík skama‑
rádil s Jedlíkem. Děti si poslechly
pohádku a hravou formou se učily
rozlišovat, co je zdravé a co je zdra‑
ví škodlivé.
Jana Harudová,
ředitelka MŠ Zahrádky

Spolek žen Zahrádky
Drakiádě v Zahrádkách přálo počasí. K nebi se vzneslo přes 30 draků
V neděli 23. října uspořádal Spolek
žen Zahrádky tradiční podzimní
drakiádu. Na hřišti za obcí se při
slunečném, a tak akorát větrném
odpoledni vzneslo k nebi přes třicet
draků nejrůznějších tvarů a barev.
Soutěžilo se tradičně ve dvou disci‑
plínách, a to o nejhezčí a o nejdéle

létající draky. Tentokrát jsme děti
vyzvaly, aby si přinesly také vlast‑
noručně vyrobené a nazdobené dra‑
ky, i když nelétající. Všichni, kteří
se svým výtvorem přišli pochlubit,
dostali sladkou odměnu. Na vítěze
hlavních disciplín pak čekaly výbor‑
né koláče z místní pekárny Jaroslav
Kolman a medaile.
Nejhezčí drak
(kategorie školáci)

Za spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková

Nejdéle
létající drak

1. Antonín Brož
2. Alois Brož
3. Patrik Adamec

(kategorie školáci)

Nejhezčí drak

Nejdéle
létající drak

(kategorie
mladší děti)

1. Beáta Čekalová
2. Jakub Šmíd
3. Klára
Doskočilová
4. Fabián Dojčan

www.zahradky.cz

Památku na letošní drakiádu si ale
v podobě dřevěné medaile odnesl
každý účastník. Nechybělo ani opé‑
kání buřtů a něco k pití.
Děkujeme všem, kteří se na akci po‑
díleli, gratulujeme vítězům a těšíme
se zase za rok.

1. Adéla
Čermáková
2. Ludmila
Brožová
3. Vanesa Šedivá

(kategorie
mladší děti)

1. Vendula
Semotánová
2. Veronika
Svobodová
3. Sebastian
Grausam
4. David Dvořák
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Výtvarná dílna Zahrádky
pořádá v sobotu 26. 11. 2022

s Miroslavou Fáberovou

ADVENTNÍ ARANŽMÁ
začátek ve 14 hod.
Návštěvníci uvidí zdobení adventních věnců,
nabídku doplňkového prodeje zboží
(stuhy, ozdoby, svíčky, živé květiny, chvojí kavkazské jedle atd.)
a mohou si za odborné pomoci vyrobit věnec dle vlastní fantazie.

Vstupné 100,- Kč

Předběžná rezervace je nutná na telefonu 724 195 007.
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Slavnostní rozsvícení

VÁNOČNÍHO STROMU
V NEDĚLI 27. LISTOPADU V 17:00 HOD.
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI SPOLEČNĚ ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ STROM. NA NÁVSI
SE PO VYNUCENÉ COVIDOVÉ PŘESTÁVCE OPĚT SEJDEME V 17:00.
TĚŠIT SE MŮŽETE NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY A HUDEBNÍ
ZÁŽITEK ZAŘÍDÍ ŠKOLA HARMONIE SV. ARCHANDĚLA MICHAELA. SPOLEK ŽEN
ZAHRÁDKY SI PŘIPRAVÍ STÁNEK SE SVAŘÁKEM A DALŠÍM OBČERSTVENÍM.
TĚŠÍME SE.

ZVEME NA

VÝSTAVU BETLÉMŮ
16.–18. prosince

PO LOŇSKÉM ÚSPĚŠNÉM OBNOVENÍ ADVENTNÍ VÝSTAVY BETLÉMŮ RODINY
PLECHÁČOVI, ZVEME NA OBLÍBENOU AKCI I LETOS.
BETLÉMY BUDOU VYSTAVENY
OD PÁTKU 16. DO NEDĚLE 18. PROSINCE V HASIČÁRNĚ.
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY JE NAPLÁNOVANÉ NA 16. PROSINCE V 16:00.
MŮŽETE SE TĚŠIT NA VÍCE NEŽ 20 BETLÉMŮ.

www.zahradky.cz
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Co jsme psali před dvaceti lety
• Na úvodní straně jsme infor‑
movali o výsledku komunál‑
ních voleb v roce 2002. Tehdy
byla v Zahrádkách postavena
jedna kandidátka Sdružení ne‑
závislých kandidátů. Volební
účast byla 65%. V nově zvole‑
ném zastupitelstvu zasedli tři
zastupitelé z minulého voleb‑
ního období (Vladimír Doskočil,
Lubomír Kolman a Eliška
Novotná) a čtyři noví zastupite‑
lé (Blažena Bartáková, Jaroslava
Bartáková, Josef Kohout
a Miroslav Urbánek).
• Před Obecní dům byla umístěna
lavička a informační tabule ke
slunečním hodinám.
• Internetové stránky obce uspě‑
ly v hodnocení týdeníku Veřejná
správa a byly hodnoceny jako
jedny z nejlepších v kategorii
obcí do 2 000 obyvatel.
• Ve zpravodaji jsme otiskli vy‑
světlení, jak fungují sluneční ho‑
diny před obecním domem.
• Zahrádecký spolek informoval
o Drakiádě, kterou pořádal spolu

s mikroregionem Podjavořicko.
Tehdy foukalo až moc a vítr ně‑
kolik draků i zničil, i tak si ale na‑
konec děti akci užily.
• Z kroniky obce z konce roku
1937 a začátku roku 1938 jsme
se dozvěděli, že Zahrádky dosta‑
ly od státu 10 000 sazenic stro‑
mů, kterými se osázely mýtiny.
Ke konci listopadu vystavěl li‑
hovar vodovod z Dvořákova
rybníčku v délce asi 900 met‑
rů. Vybudování vodovodu tehdy
stálo 17 000 Kč. Hodně se tehdy
stavělo. Novou chalupu si po‑
stavil Petr Bureš, novou stodolu
Dobroslav Doubrava a Bohumil
Kolman zvětšoval stáje a zave‑
dl si do nich samočinná napa‑
jedla pro dobytek. Výdělkové
poměry se v roce 1937 zlepšily,
takže v obci ubylo nezaměstna‑
ných a soužití občanů bylo oproti
předešlým letům klidné. V roce
1938 převzal úlohu kronikáře
po Janu Novotném Josef Beran.
Obyvatelé Zahrádek měli vzhle‑
dem k událostem v Rakousku

velký zájem o denní tisk, který
byl vždy hned ráno vyprodán.
Obyvatelstvo se také scházelo na
poslech rozhlasu. Chodilo se buď
ke starostovi Kolmanovi nebo li‑
hovarníkovi Bartákovi.

Přestavba klubovny
na Domek v roce 2001

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
František Bureš, Zahrádky, oslavil dne 3. listopadu 82 let
Dagmar Bartáková, oslaví dne 12. listopadu 70 let
Julie Imberová, oslaví dne 15. listopadu 72 let
Vladimír Štefl, oslaví dne 16. listopadu 71 let

Informace

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

Mikrobus do Strmilova
Mikrobus jezdí podle přihláše‑
ní každý čtvrtek. Odjezd z au‑
tobusové zastávky v obci je
v 8:30 hod. Pro přihlášení ces‑
ty mikrobusem do Strmilova se
hlaste u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms).

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 1. prosince
v 19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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