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ZAHRÁDECKÝ

ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce

Poslední jednání zastupitelstva
obce proběhlo mimořádně už na
konci června a ne první červenco‑
vý čtvrtek, jak je obvyklé. Bylo totiž
potřeba schválit včas účast sta‑
rosty na valné hromadě společ‑
nosti EKO SKLÁDKA, spol. s r. o.
Dne 28. 6. 2021 se totiž konala
tradiční valná hromada společ‑
nosti a pro účast starosty bylo nut‑
né jej delegovat zastupitelstvem.
Zastupitelé schválili na základě
výběrového řízení na akci Opravy

a rekonstrukce vodovodního řádu
Zahrádk III. etapa dodavatele fir‑
mu Petr Jebavý Studená, Horní
Bolíkov. Půjde o opravu vodovo‑
du mezi spodní pereckou cestou
a trojúhelníkem zeleně před do‑
mem pana Plecháče. Firma re‑
konstrukci provede za 579 846 Kč
bez DPH.
Zastupitelé také projednáva‑
li možnost úvěru pro obec ve
výši 2 000 000 Kč na úhradu
akcí „Zahrádky – připojení vrtu

a úpravna vody“ a „Opravy a re‑
konstrukce vodovodního řádu
Zahrádky III. etapa“ od Komerční
banky s dobou splatnosti 10 let.
Tento rok obec doplatí úvěr na
kanalizační sběrač. Splátky no‑
vého úvěru by byly srovnatelné se
splátkami toho současného, tedy
cca 13 000 Kč měsíčně, což obecní
rozpočet zásadně nezatíží.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Návesní rybníček v Horních
Dvorcích je odbahněný

V první polovině června nechala obec ve spoluprá‑
ci s firmou Stagra, a. s. odbahnit rybník v Horních
Dvorcích. Rybníček pod hlavní silnicí už kvůli bah‑
nu a nejrůznějším náletovým dřevinám vodní hladi‑
nu nepřipomínal ani vzdáleně. Po odbagrování vrstvy
zeminy a odstranění náletů se rybník znovu naplnil
vodou.

Úřední doba v pondělí
od 16 do 19 hodin

Kontejner na trávu a listí

Protože byla mezi obyvateli Zahrádek poptávka po
místě, kam odkládat posekanou trávu, pořídila obec
kontejner na tento bioodpad. Kontejner je umístěn
na zpevněné ploše vedle kořenové čističky a je mož‑
né do něj kdykoli trávu nebo listí vyhodit. Bioodpad
bude vyvážet obec Studená do své kompostárny.
Prozatím byl kontejner půjčen z areálu Jistuzy, za
což děkujeme a současně čekáme na dodání kon‑
tejneru obecního.

Zdravotní středisko Strmilov
oznamuje občanům čerpání
dovolené:

Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková
nebude ordinovat z důvodu dovolené v červenci
15. 7.–23. 7. 2021 a v srpnu 12. 8. , 16. 8.
a 23. 8.–31. 08. 2021.

Co jsme psali před dvaceti lety
červenec 2001

Praktická lékařka
MUDr. Eleonóra Punčochářová

nebude ordinovat z důvodu dovolené
16. 8.–29. 8. 2021 – termíny uzavření ordinací jsou
pouze orientační, před návštěvou lékaře je nutné
se předem objednat na tel. +420 384 392 446.
Lékárna Tilia ve Strmilově bude uzavřena
26. 7.–8. 8. 2021.

2

• V červenci roku 2001 patřilo úvodní slovo starost‑
ky účasti v soutěži Vesnice roku 2001. Starostka
popisovala, jak probíhala návštěva hodnotící ko‑
mise v naší obci a co všechno bylo třeba doložit.
Zahrádky se v krajském kole soutěže Jihočeská
vesnice roku 2001 umístily na krásném 3. místě
spolu s obcí Homole na Českobudějovicku. V kraji
soutěžilo celkem 21 obcí.
• Začala přestavba bývalé knihovny mládeže na více‑
účelový sál (Domek). Stavba za víc než 900 000 Kč
byla spolufinancována z EU z programu Phare
a také z dotace z Programu obnovy venkova.
červenec–srpen 2021

• Probíhaly stavby domovních přípojek kanalizace
a obyvatelům, kteří si přípojky vybudovali byla pro‑
minuta platba stočného po dobu tří let.
• Obec zahájila přípravu tvorby webových stránek
Zahrádek a zakoupila doménu www.zahradky.cz
• Členky Českého svazu žen Zahrádky se ujaly péče
o veřejná prostranství a zeleň v obci. Odměnou jim
od té doby je příspěvek obce na jejich činnost.
• Obec zakoupila scanner díky kterému bylo mož‑
né vkládat do zpravodaje nově třeba loga, obrázky
a další texty.
• Sbor dobrovolných hasičů informoval o své činnosti
a také o tom, že hasiči vyhráli první místo v soutěži
a získali pohár starosty Popelína.
• Uplynulý školní rok nebyl lehký pro Mateřskou ško‑
lu Zahrádky. V září bylo zapsáno 25 dětí, ale kvů‑
li změnám v legislativě nebylo možné od nového
roku poskytovat dopravu dětem z okolních obcí
a ze dne na den tak přestalo do školky docházet
9 dětí. Školku se ale podařilo po snížení úvazků
zaměstnankyň udržet a zapsáno nakonec bylo ne‑
celých 20 dětí. Mateřská škola byla v provozu ka‑
ždý den od 6.30 hodin do 16.00 hodin, případně do
16.30 hodin.
• Z kroniky obce z podzimu roku 1935 jsme se dozvě‑
děli, že ke konci listopadu bylo ještě pěkné počasí
bez sněhu, a tak hospodáři ještě orali pole a pra‑
covali na lukách. V listopadu roku 1935 vznikly
v Zahrádkách dva nové obchody dobytkem a sice
Ladislav Adamec čís. 15 a Josef Popelka čís. 86.
na začátku prosince byl sice chvíli mráz, ale pak
se opět oteplilo a panovalo počasí jako na jaře. Dne
15. prosince sehráli místní ochotníci hru Terno.

• Z kroniky obce ze zimy roku 1935 jsme se dozvě‑
děli, že dne 14. prosince se vzdal úřadu dosavadní
prezident republiky T. G. Masaryk pro stáří a cho‑
robu a novým prezidentem byl zvolen Dr. Eduard
Beneš, dosavadní ministr zahraničních záležitos‑
tí. Dne 21. prosince proběhla dětská vánoční be‑
sídka spojená s nadílkou. Následkem nedostatku
zaměstnání, a tudíž výdělku, se v Zahrádkách při‑
hlásilo o potravinové lístky sedm osob. Lístky na
potraviny poskytovalo Ministerstvo sociální péče.
Svobodný občan obdržel na týden jeden lístek
v ceně 10 Kč a k tomu 1 a půl chleba a ženatý dva
lístky na potraviny a 10 Kč a k tomu 3 kg chleba.
Technika v provozu při budování kanalizace.

srpen 2001

• V srpnovém vydání Zahrádeckého zpravodaje
z roku 2001 popisovala v úvodním slově starosta
obce situaci s pereckou cestou. Ta byla ve špatném
stavu a chystala se další oprava. Silnice byla opra‑
vována jen provizorně, protože teprve měla přijít na
řadu s výměnou osvětlení, stavbou oddílné kana‑
lizace a dalších záležitostí. Znamenalo to, že ještě
několik let chtěla obec udržovat pereckou cestu ve
stavu, aby se po ní dalo jezdit a až budou provedeny
všechny práce pod povrchem, došlo by na opravu
samotné vozovky.
• Pozemkový úřad Jindřichův Hradec chystal úpravu
silnice ze Zahrádek na Horní Olešnou.
• Výtvarná dílna Zahrádky prezentovala svou čin‑
nost na výstavě Země živitelka 2001 v Českých
Budějovicích.
• Zvali jsme na koncert do evangelického kostela
v Zahrádkách, kde vystoupili žáci soukromé školy
umění z Měřína.
• Škola umění v Měříně spolu s Výtvarnou dílnou
zvala také na Loutkové divadlo na zahradě mateř‑
ské školy.
www.zahradky.cz
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Mateřská škola Zahrádky
V úterý 15. června dopoledne jsme
šli na výlet do Horních Dvorců.
Maminka Lojzíka a Vašíka, paní
Severinová, nám připravila šip‑
kovanou od školky až do Horních
Dvorců. Děti plnily různé úko‑
ly – zpívaly písničku, porovnáva‑
ly kamínky podle velikosti, házely
šiškou na cíl…U Brožů si děti pro‑
hlédly ptáky – dravce, kozy, kach‑
ňátka, chvilku si pohrály a snědly
připravené pohoštění – výborný
perník a vypily limonádu.
Potom jsme šli na statek k paní
Dubové, mamince Karolínky. Na
statku děti viděly ovečky při krme‑
ní. Paní Dubová osedlala poníka
Ogiho a všechny děti povozila po
dvoře. I zde si děti chvilku pohrály,
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vypily džus a slízaly výbornou do‑
mácí zmrzlinu z ovčího mléka.
Dětem se výlet líbil a vyšlo nám
pěkné počasí. Moc děkujeme paní
Severinové a paní Dubové za krás‑
né dopoledne.
Předposlední týden v červnu si
děti ve školce malovaly trička.
Děti, které si z domova přinesly
tričko, tak si ho samy pokreslily
fixami, obtiskly si nějaký obrázek,
anebo si obrázek na tričko podle
šablony vyfoukly foukacími fixami.
Děti vyrábění bavilo a třeba budou
trička doma i ve školce nosit.
Ve středu 30. června po obě‑
dě jsme šli s předškoláky, kte‑
ří jdou do první třídy na Obec
Zahrádky na slavnostní ukončení

předškolní docházky. Pan sta‑
rosta Ing. Miroslav Urbánek po‑
přál Karolínce Dubové, Lojzíkovi
Brožovi a Kristýnce Kubiskové
hodně úspěchů ve škole a krásné
prázdniny. Potom jsme s dětmi
pobesedovali, co se jim ve školce
líbilo, na co se těší do školy a čím

červenec–srpen 2021

Sbor dobrovolných hasičů
Zahrádky

V sobotu 26. června se náš sbor dobrovolných hasičů
zúčastnil po dlouhé odmlce, zaviněné pandemií ko‑
ronaviru, hasičských závodů. Závody se konaly v ne‑
dalekém Popelíně u příležitosti 95. výročí vzniku SDH
Popelín. Našim mladým hasičům se podařilo vybo‑
jovat velmi pěkné 1. místo. Je vidět, že i po tak dlou‑
hé odmlce, chlapci nezapomněli požární sport. Jako
velitel SDH je chválím a gratuluji k výhře.
Náš sbor také připravuje soutěž v požárním spor‑
tu v Zahrádkách dne 21. 8. 2021 na obvyklém místě.
Soutěž se uskuteční pouze za příznivých epidemic‑
kých podmínek. Pokud nám bude přáno, tak soutěž
bude začínat ve 14.00 hod a jako každý rok nebude
chybět ani hudba a občerstvení.
Ota Barták, velitel SDH Zahrádky

by chtěly jednou být. Všichni jsme si pochutnali na
výborném pohoštění a na závěr dostaly děti od pana
starosty plnou igelitku dárečků a společně jsme se
vyfotili.
O letních prázdninách bude MŠ uzavřena od
19. 7.–31. 8. 2021. Přejeme všem krásně prožité léto.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

www.zahradky.cz
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Závodská Marie, Zahrádky, oslaví dne 29. července 73 let
Barták Zdeněk, Zahrádky, oslaví dne 13. srpna 79 let
Kohout Karel, Zahrádky, oslaví dne 29. srpna 91 let

Informace

Obecní knihovna
Úřední hodiny obecního úřadu

každé pondělí 16:00–19:00 hod.
každé pondělí 16:00–19:00 hod.

Mikrobus do Strmilova

jezdí podle přihlášení každý čtvrtek. Odjezd z autobusové zastávky v obci je v 8:30 hod.
Pro přihlášení cesty 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 5. srpna ve 20:00 hodin v zasedacím sále obec‑
ního úřadu.

Změna telefonního čísla pro Informační sms

Upozorňujeme občany, že telefonní číslo pro rozesílání informačních sms se změnilo.
Nově vám budou upozornění chodit z čísla:

720 649 489
Pro již přihlášené se nic nemění. Ty, kteří mají nově zájem informační sms dostávat,
prosíme, aby registrační sms ve tvaru „ANO jméno a příjmení“ zaslali na telefonní
číslo 720 649 489.
Služba je dobrovolná a bezplatná. Tento informační systém neslouží k žádným re‑
klamním nebo propagačním účelům, ale pouze k rozesílání informací, které je třeba
dostat k obyvatelům obce co nejrychleji, tedy například v případě havárie vody a po‑
dobně. Ze seznamu kontaktů, kterým budou informace odesílány, se můžete kdyko‑
li pomocí sms odhlásit.

Na další vydání Zahrádeckého zpravodaje se můžete těšit v září. Uzávěrka příštího kalendáře pro období
13. 9. 2021 – 10. 10. 2021 je v pondělí 6. září 2021.
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