25. ročník

prosinec 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední letošní jednání zastupitelstva obce se konalo 12. prosince tradičně od 19. hodin
v sále Obecního domu. Na programu bylo zejména schválení rozpočtu na příští rok nebo
projednání změn ve vyhláškách o místních poplatcích.
Zastupitelé schválili zvýšení vodného a stočného.
Vzhledem k tomu, že současná sazba za vodné a
stočné se nezměnila od roku 2002 a v současnosti
nepokrývá ani provozní náklady, bylo třeba cenu
upravit podle aktuálních nákladů. Cena vodného
13,60 Kč/m3 a stočného 14,50 Kč/m3 je totiž nadále
vzhledem k dnešním cenám neudržitelná. Navíc obec
má od příštího roku povinnost odkládat peníze
do takzvaného Fondu obnovy vodovodu a kanalizace.
Tento fond je určen pro obnovu vodovodu a
kanalizace (tj. např. kompletní výměna části
vodovodního řadu). Zastupitelé schválili plán
financování obnovy vodovodu a kanalizace, a to
ve výši 130 000 Kč/rok. 40 000 Kč bude dávat obec
ze svého rozpočtu, zbylých 90 000 Kč z výběru
vodného a stočného. Nově schválená cena vodného je
tak 24 Kč/m3 a stočného 18 Kč/m3. Vzhledem
ke stáří a délce vodovodního i kanalizačního řadu se
bohužel opravám v příštích letech nevyhneme, tyto opravy se budou nadále financovat
z rozpočtu obce. Doufáme, že zvýšení ceny vody pochopíte a nebude to pro vás příliš
zatěžující položka rodinného rozpočtu. I tak zůstává cena za vodu v naší obci na nízké úrovni
vzhledem k cenám v okolních obcích a městech.
Zastupitelé také schválili výše místních poplatků pro příští rok. Museli jsme schválit nové
vyhlášky kvůli novele zákona o místních poplatcích. Pro obyvatele se ale nic zásadního
nemění. Poplatek za komunální odpad zůstává 500 Kč/rok. Poplatek ze psů zůstává 200 Kč
za prvního psa a rok a 300 Kč (250 Kč pro občany starší 65 let) za každého dalšího psa a rok.
Novelou zákona byly zrušeny dva poplatky, a to za lázeňský nebo rekreační pobyt a
z ubytovací kapacity, a je nahrazen poplatkem z pobytu, který je u nás stanoven ve výši
15 Kč/den. Všechny tři vyhlášky v aktuálním znění postupně ve zpravodaji zveřejníme. Nyní
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si je můžete najít na elektronické úřední desce na webových stránkách obce:
www.zahradky.cz – úřední deska.
Zastupitelé schválili rozpočet obce Zahrádky na rok 2020. Příjmy obce budou celkem
5 453 802 Kč a výdaje 5 290 602 Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích bude použit na splátku
úvěru na kanalizaci – tedy 163 200 Kč. Podrobně je rozpočet rozepsán na straně č. 3 stejně
jako střednědobý výhled rozpočtu obce Zahrádky (str. č. 4).
Zastupitelé také schválili zvýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Zahrádky,
a to ve výši 300 000 Kč. Školka z těchto peněz bude financovat například energie a to zhruba
ve výši 168 000 Kč nebo externí účetní a další náklady. Stejně tak zastupitelé schválili
střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zahrádky a také návrh rozpočtu Mateřské školy
Zahrádky na rok 2020. Oba dokumenty naleznete na straně č. 2 a 3.
Na zářijovém zasedání zastupitelstva byla vypovězena nájemní smlouva na pronájem
obecních pozemků ze dne 29. 9. 2004, protože dodatek k této smlouvě je neplatný. Podle
dodatku bylo nájemné vyšší, než bylo v původní smlouvě, a tak je třeba rozdíly v nájemném
za tři roky, kdy docházelo k této nesrovnalosti, nájemkyni vrátit.
Zastupitelé schválili záměr prodeje pozemku p. č. 514/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Horní
Dvorce za cenu 1 350 Kč majitelce sousedního pozemku, která prodávaný kousek pozemku
dlouhodobě užívá jako zahradu.
Eliška Čermáková
ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
HARMONOGRAM PRAVIDELNÝCH JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ZAHRÁDKY V ROCE 2020
 čtvrtek 9. ledna, 19 hod.
 čtvrtek 6. února, 19 hod.
 čtvrtek 5. března, 19 hod.
 čtvrtek 2. dubna, 19 hod.
 čtvrtek 7. května, 20 hod.
 čtvrtek 4. června, 20 hod.

 čtvrtek 2. července, 20 hod.
 čtvrtek 6. srpna, 20 hod.
 čtvrtek 3. září, 20 hod.
 čtvrtek 1. října, 19 hod.
 čtvrtek 5. listopadu, 19 hod.
 čtvrtek 3. prosince, 19 hod.

Obecní úřad a obecní knihovna budou od 20. 12. 2019 do 2. 1. 2020
uzavřeny.
Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 26. 12. 2019 a 2. 1. 2020.
Rozpočet nákladů a výnosů na rok 2020 Mateřské školy Zahrádky
Rozpočet nákladů a výnosů
Výnosy celkem
z toho:
státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje
Náklady celkem
z toho:
státní rozpočet
potraviny
ostatní
Hospodářský výsledek

rok 2020 (v Kč)
3 700 000
2 200 000
300 000
500 000
700 000
3 700 000
2 200 000
500 000
1 000 000
0
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Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Zahrádky v Kč
Výnosy celkem
z toho:

Náklady celkem
z toho:

státní rozpočet
zřizovatel
potraviny
vlastní zdroje
státní rozpočet
potraviny
ostatní

rok 2020
3 700 000
2 200 000
300 000
500 000
700 000
3 700 000
2 200 000
500 000
1 000 000

rok 2021
3 770 000
2 200 000
310 000
550 000
710 000
3 770 000
2 200 000
550 000
1 020 000

rok 2022
3 970 000
2 300 000
320 000
600 000
750 000
3 970 000
2 300 000
600 000
1 070 000

ROZPOČET OBCE ZAHRÁDKY NA ROK 2020 v Kč
Rozpočet příjmů
Č. třídy
Název třídy
1.
Daňové příjmy
Daňové příjmy - daně
Daňové příjmy - poplatky
třída 1 - Daňové příjmy celkem
2.
Nedaňové příjmy
třída 2 - Nedaňové příjmy celkem
Kapitállové příjmy - prodej pozemků
3.
třída 3 - Kapitálové příjmy celkem
4.
Přijaté transfery (dotace)
číslo a název položky
4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze
SR
třída 4 - Přijaté transfery (dotace) celkem
Příjmy celkem

Rozpočet
4 541 000
205 100
4 746 100
621 202
621 202
18 400
18 400

68 100
68 100
5 453 802

Rozpočet výdajů
Č. třídy
Název třídy
5.
Běžné (provozní) výdaje
z toho:
neinv. transf. obcím - Městská policie
Strmilov
neinv. přísp. na provoz PO MŠ Zahrádky
neinv. transf. spolkům - SDH
neinv. transf. spolkům - Spolek žen
neinv. transf. spolkům - STP
výdaje z fin. vypoř. min. let - dotace
volby do EP
třída 5 - Běžné výdaje celkem
Č. třídy
Název třídy
6.
Kapitálové výdaje
třída 6 - Kapitálové výdaje celkem
Výdaje celkem

Rozpočet
4 740 602

z toho:

43 560
300 000
20 000
20 000
1 500

4 740 602
Rozpočet
550 000
529 000
5 290 602

Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje)

14 137
399 197
z toho:

163 200

Rozpočet financování
Č. třídy
Název třídy
8.
Financování
položka 8124 - splátka úvěru na kanalizaci
třída 8 - Financování celkem

Rozpočet
163 200
163 200

Rozpočet je přebytkový. Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na https://monitor.statnipokladna.cz.
Schválený rozpočet na rok 2019 a schválená rozpočtová opatření v roce 2019 jsou zveřejněny na internetových stránkách obce
www.zahradky.cz – Správa obce – Hospodaření obce. V listinné podobě jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní obce.
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STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE ZAHRÁDKY na rok 2020 – 2022 v Kč
Text

2020

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé pohledávky
Zapojení přebytku z minulých let
Zbývá na opravy a investice

5 453 802
5 290 602
163 200
163 200
0
0
0

2021
5 425 400
6 700 000
-1 274 600
147 181
0
1 127 419
0

2022
5 430 400
4 700 000
730 400
0
0
0
730 400

Přebytek v roce 2020 bude použit na splátky úvěru. Poslední splátka je k 30. 11. 2021. Obec Zahrádky dostojí
svým dosavadním závazkům. Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách obce
www.zahradky.cz – Správa obce – Hospodaření obce. V listinné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadu u
účetní obce.

Výsledky rozboru vody ve studních
V minulém zpravodaji jsme informovali o tom, že podle výsledků rozboru vody, je v nově
vybudovaném vrtu zvýšená hodnota radonu. Obec tak nechala odebrat vzorky vod z jednotlivých
pramenišť pro zjištění obsahu radonu. Výsledky nás potěšily, protože všechny vzorky
nepřekračují požadované limity.
Po hasičích pomohli se sázením stromů i místní myslivci
Přesně měsíc před Štědrým dnem myslivci uspořádali
brigádu v obecním lese a společně se pustili do výsadby
nových stromů. Po vykácení části lesa kvůli kůrovci
průběžně probíhá obnova lesa a tak je jakákoli pomoc velmi
potřebná. Nově vysazovaný les bude smíšený a tím pádem i
odolnější proti škůdcům.
Velice děkujeme za celoroční obětavý přístup pana
Richarda Kováře při řešení problému s kůrovcovou
kalamitou v obecních lesích.
Sdělení zastupitelstva obce příznivcům pyrotechniky
V souvislosti s nadcházejícími oslavami Silvestra a Nového
roku apelujeme na příznivce zábavní pyrotechniky, aby
neodpalovali zvukové či světelné efekty na návsi, ale třeba
nad rybníky nebo na dostatečně velkém prostranství a přitom
v bezpečné vzdálenosti od nemovitostí tak, aby odpálená nebo
padající pyrotechnika nemohla vniknout do oken či zapálit
střechy domů nebo stodol. Neodborná manipulace a snadná
dostupnost pyrotechniky vyšších kategorií je jasnou příčinou
zbytečných požárů, tak tomu prosím předcházejme.

Zeptejte se – odpovíme
Snažíme se vám ve zpravodaji každý měsíc předat všechny potřebné informace, které by pro vás
mohly být důležité. Možná vás ale zajímá ještě něco jiného, nebo byste rádi prostě něco vzkázali.
Pokud máte nějaké otázky, napište nám do zpráv na Facebooku nebo sms zprávu na číslo
725 031 463 a my vám v příštím zpravodaji rádi odpovíme.
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Nová podoba zpravodaje
Od nového roku jsme pro vás připravili zbrusu novou podobu Zahrádeckého zpravodaje. Chtěli
jsme, aby náš zpravodaj vypadal moderně, byl přehledný a příjemnější na oko. Doufáme, že se
vám nové grafické zpracování bude líbit a zachováte nám přízeň i v roce 2020.
Rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli se v Zahrádkách
slavnostně rozsvítil vánoční strom na návsi
a bylo u toho opravdu živo. Lidé se sem
začali scházet už kolem půl páté, aby si
ještě před začátkem programu mohli
popovídat, popřát si hezké svátky a dát si
něco na zahřátí u stánku, který už podruhé
nachystaly ženy ze Spolku žen, aby
slavnostní chvíle ještě zpříjemnily.
V pět hodin se už kolem stromu sešlo téměř
150 místních lidí i známých z okolí.
Starosta Zahrádek pan Miroslav Urbánek
všechny přivítal a popřál krásné Vánoce a
všechno nejlepší do nového roku.
Děti ze školky měly tradičně přichystané
básničky s vánoční tématikou. Jejich
vystoupení
už
k začátku
adventu
neodmyslitelně patří a jejich recitování
jistě dojalo a vánočně naladilo nejen jejich
rodiče. Vánoční melodie jsme si potom

mohli vychutnat v podání mladých trubaček a
trubačů. Další program zajistil pěvecký sbor
YMCA Jakoubek. Společně s nimi a kytarou jsme
si ještě u svítícího stromečku zazpívali koledy a
potom se většina přítomných přesunula
do evangelického kostela. Tolik lidí už kostel
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dlouho nezažil a před zaplněnými lavicemi ještě děti ze školky spolu se sborem Jakoubek
zazpívaly několik koled. Děti vůbec nezaskočilo, že zpívají po boku profesionálů a suverénně
předvedly, co umí. Pak už program pokračoval samotným koncertem sboru YMCA Jakoubek.
Celý podvečer byl velice vydařený a doufáme, že jste si společně strávenou první adventní neděli
užili i vy.

Mikuláš v Zahrádkách
I letos 5. prosince navštívila
zahrádecké domácnosti s dětmi
nebesky pekelná parta. Mikuláš,
anděl a čerti vystrašili a také potěšili
malé i velké. Za básničku si děti
vysloužily i odměnu a zdá se, že
všechny děti byly letos hodné,
protože čerti si nakonec nikoho
do pekla neodnesli. Děkujeme téhle
partě mladých lidí, že si dali tu práci
a mikulášskou tradici udržují živou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr.
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020.

Eleonóra

Punčochářová

nebude

ordinovat

Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat ve dnech
18. 12. 2019 – 3. 1. 2020.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 18. 11. 2019 jsme jeli do Stmilova do školky na maňáskové
divadlo. Děti viděly tři pohádky: O perníkové chaloupce, O červeném
klubíčku, O slepičce a kohoutkovi. Dětem se pohádky líbily a herce
za to odměnily potleskem.
Ve čtvrtek 28. 11. 2019 k nám do školky
přijel šašek „Fugo“ se vzdělávacím
programem – „Naše rodina“. Fugo dětem
vyprávěl, kdo do rodiny patří, jak se
všichni jmenují a jakou práci dělají. Děti
si se šaškem zazpívaly několik písniček a

nakonec si s ním zatancovaly.
Od září do prosince jsme s našimi dětmi a
s dětmi z MŠ Strmilov a MŠ Střížovice
jezdili na kurz bruslení na zimní stadion
do Telče. Děti se hravou formou naučily
základům bruslení.
Poslední bruslení bylo
3. 12. 2019 za účasti
rodičů,
starostů
a
místostarostů
obcí.
Na závěr dostaly naše děti
diplom od místostarosty
pana
Petra
Bartáka.
Všechny děti byly moc
šikovné a bylo na nich
vidět, že je bruslení baví.
Ve čtvrtek 5. 12. 2019
k nám do školky zavítal svatý Mikuláš se svojí družinou – s andělem a čertem. Děti přednesly
básničku a zazpívaly písničky.
Za to dostaly od svatého Mikuláše
balíček s dobrotami.
V pondělí 16. 12. 2019 jsme
pořádali vánoční besídku. Děti
recitovaly
básničky
s vánoční
tématikou a zahrály divadlo
na téma narození Ježíška. Společně
jsme si při tom zazpívali koledy.
Děti byly moc šikovné a věříme, že
se jejich vystoupení líbilo všem
rodičům, prarodičům, sourozencům
i ostatním, kteří se na děti přišli
podívat. Děti pak ještě své rodiče
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obdarovaly
vlastnoručně
vyrobenými
vánočními
dekoracemi ze šišek.
V době vánočních prázdnin
bude MŠ uzavřena. A to od
23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
Zaměstnanci MŠ Zahrádky
přejí všem spoluobčanům
kouzelný vánoční čas, ať
přání se vyplní každému
z Vás. Děti i dospělí ať
v zázraky uvěří, lásku a
štěstí naleznou u dveří.
Krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví do nového roku!
Jana Harudová
ředitelka MŠ Zahrádky
 Výtvarná dílna
Za uplynulé období se konalo 5 kurzů.
Pro děti ve školním věku se konaly dva
kurzy. Korálkové hvězdičky vedla
tradičně lektorka Jana Ditrichová.
Tentokrát se sešly jenom větší děti, a
tak jsme vytvářeli samé složitější
hvězdičky.
Dalším kurzem pro ně byly Ozdoby
z drátků s lektorkou Hanou Kulíkovou.
Práce s drátem děti moc
bavila.
Pro dospělé se konalo
adventní aranžmá s lektorkou Kateřinou Kuřinovou.
Pro dílnu je to již tradiční tvoření v předadvetní čas.

Téměř všichni, co přišli, a nebylo jich málo,
tvořili adventní věnec.
Přijala jsem pozvání ze Základní školy
Batelov a na jejich přání pro ně uspořádala
vánoční dílničku s tématem korálková
hvězdička, stromeček ze stužek a ještě se
vytvořilo pár andílků. Účast byla ohromná a
chuť tvořit ještě větší.
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Přeji všem krásné svátky vánoční a hodně chuti do tvoření v roce 2020.
Marcela Daňhelová
provozní VD



Spolek žen Zahrádky

V uplynulém měsíci pro nás byl nejpernější první adventní víkend. V pátek 29. listopadu jsme se
sešli v hospodě kulturního domu při výroční schůzi. Probrali jsme, co jsme za tento rok stihli a
co nás ještě čeká a taky další nápady, jak v naší činnosti pokračovat. Také jsme si ale
samozřejmě popovídali a pobavili se.
V sobotu 30. listopadu jsme pro děti
pořádali Mikulášskou diskotéku.
Po zkušenosti z loňska, kdy bylo
v přísálí kulturního domu úplně plno,
jsme se letos rozhodli přesunout
diskotéku do sálu. Ukázalo se to jako
dobrý nápad, protože na diskotéku
dorazilo téměř sto lidí. Podle
vstupenek přesně 54 dětí a 44
dospělých. O hudbu se tradičně
postaral
František
Peterka
a
o zákusky ke kávě zase Pekařství
Kolmanovi. Za barem pak pomáhali
mladí hasiči.
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To hlavní se ale skrývalo v přísálí, které bylo pro děti uzavřené a až se diskotéka rozproudila,
otevřely se dveře „pekla“ dokořán. Pro děti jsme totiž přichystali opravdové peklo s Luciferem,
čerty, knihou hříchů, kotlem na hříšníky a vším, co k tomu patří. Děti s většími či menšími
obavami a za doprovodu nebo i v náruči rodičů postupně přicházely k Luciferovi a s malou
dušičkou slibovaly, že pokud
přece jenom zlobily, tak teď
už určitě nebudou. Každý pak
za
odměnu
dostal
čokoládovou minci. Když děti
statečně prošly peklem, čekali
je na sále Mikuláš s andělem,
od kterých dostaly balíčky
s dobrotami. Nakonec se ti
nejodvážnější
s pekelnou
návštěvou ještě vyfotily a
diskotéka pokračovala dál.
Děkujeme Luciferovi, čertům,
Mikulášovi i andělovi, že
přišli.
O den později, tedy na první
adventní neděli, jsme si nachystali u vánočního stromku stánek s teplým čajem, moštem
(pro dospělé včetně ostřejšího doplňku) a cukrovím. Přes počáteční obavy, že o zahřátí kvůli
nabitému kulturnímu programu nebude zájem,
jsme byli příjemně překvapené, protože se téměř
vše vypilo a snědlo. Děkujeme zejména Vendule
Kolmanové a Aleně Paulusové, že se ujaly
přípravy a obsluhy. A těšíme se opět za rok.
V adventním čase jsme si pro děti našich
členek připravili předvánoční dílničku. Ve středu
4. prosince jsme se sešli v místní hasičárně a
s chutí se pustili do vyrábění. Pro děti jsme si
připravili hned dva nápady. Nejprve jsme si tak
trochu zahráli na malé chemiky a jednoduchým
smícháním pár surovin si vyrobili šumivé koule
(kytičky, čtverečky, válečky…) do vany. Míchání,
ovonění a barvení směsi děti moc bavilo a ještě ten
večer se všechny děti ochotně šly vykoupat, aby
10

šumivou vonící bombu ve vaně vyzkoušely. Na závěr
jsme si ještě vyrobili
vánoční 3D hvězdy
z papírových
pytlíků.
Jednoduchým slepením a
prostříháním
pytlíků
jsme vytvořili efektní
vánoční
dekoraci.
Povedené
akce
se
zúčastnilo patnáct dětí spolu s maminkami, a i když bylo
celou dobu pěkně rušno, tak jsme si to všichni užili a
snad si to brzy opět zopakujeme s novými nápady
na vyrábění.
Za Spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková
 SDH Zahrádky
Milí spoluobčané, rád bych vás informoval o činnosti našeho Sboru dobrovolných hasičů za rok
2019. V únoru jsme opět uspořádali Hasičský ples, který se vydařil, i když letos přišlo o něco
méně návštěvníků. Na jaře jsme se zúčastnili brigády na sběr kamene na polích VOD Jistuza a
také již tradičního vysečení a pálení rákosí v čističce odpadních vod. V květnu jsme pro změnu
drželi hlídky na silnici od Olešné přes Zahrádky na Bořetín, kde probíhal cyklistický závod.
Naši mladí hasiči se opět zúčastnili
mnoha soutěží v požárním sportu, i když
se jim tentokrát tolik nedařilo. Přesto
obsadili v rámci Jindřichohradecké ligy
chlapci 7. místo a děvčata 8. místo.
Jednu ze soutěží uspořádali oni sami zde
v Zahrádkách, a to „O pohár starosty
obce Zahrádky“, které se zúčastnilo více
než 20 soutěžních družstev. I když se
našim zástupcům moc nezadařilo, tak
celkově mohu říci, že se celé soutěžní
odpoledne a také večer velmi vydařili a
patří jim velký dík za práci, kterou s tím
měli.
Po celý rok naši mladí hasiči a hasičky pomáhali
místnímu Spolku žen při různých akcích, které
ženy pořádaly, jako je pohádkový les, drakiáda
nebo mikulášská diskotéka. Jiní hasiči ze sboru
pomáhali při úpravách obecní zeleně, školkové
zahrady nebo okolí památníku padlých. Prostě
tam, kde by si ženy s traktorem nebo motorovou
pilou neporadily. Je to taková vzájemná
spolupráce, kdy i ženy pomáhají nám hasičům,
když je potřeba. Je dobré, že se v naší obci
dokážeme stále domluvit, něco udělat a
vzájemně si pomáhat.
Tímto mi dovolte, abych vás pozval na další
Hasičský ples, který se bude konat 15. 2. 2020. A na závěr Vám všem přeji hezké prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok 2020.
Otto Barták, velitel sboru
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 Z Historie
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
I tentokrát jsme listovali dvacet let starým zpravodajem. V prosinci roku 1999 jsme zvali
na adventní akce, ale taky informovali o tom, o čem jednali zastupitelé.
 První adventní neděli se v obci slavnostně rozsvítil vánoční strom a uskutečnil se koncert
v evangelickém kostele sboru YMCA Jakoubek stejně jako letos.
 Obec poprvé vystavovala keramický betlém, který Zahrádkám věnovala paní učitelka a
žáci z nymburské školy, kteří tímto darem částečně uhradili pobyt ve výtvarné dílně.
Od té doby vystavujeme tento betlém v sále Obecního domu každý advent.
 Zastupitelé se v listopadu sešli na mimořádném zasedání kvůli řešení situace s obecním
automobilem. Ten tehdejší měl totiž tak vážnou poruchu, že už nebylo možné ho nadále
využívat. Zastupitelé se rozhodli, že z obecních peněz koupí devítisedadlový mikrobus
Renault za 150 000 Kč.
 Pokračovalo budování kořenové čističky odpadních vod.
 Zastupitelé také schválili smlouvu o zapůjčení dvanácti jízdních kol od Klubu českých
turistů, aby obec mohla kola půjčovat klientům v turistické ubytovně.
 Zvali jsme na módní přehlídku v prostorách Výtvarné dílny a také na Vánoční výstavu
v sále Obecního domu.

Náves v Horních Dvorcích
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Vánoční otevírací doba Cukrářství pekařství Ivan Kolman
21. 12. 2019
22. 12. 2019
23. 12. 2019
24. – 26. 12. 2019
27. 12. 2019
28. – 29. 12. 2019
30. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020

7.00 - 13.00
7.00 – 13.00
6.30 – 13.00 a 13.30 – 16.00
zavřeno
6.30 – 13.00 a 13.30 – 17.00
zavřeno
6.30 – 15.00
6.30 – 11.00
zavřeno

Vánoční prodej kaprů
v Zahrádkách u Šteflů čp. 1

23. prosince 2019, 15.00 – 17.00
kapr 65 Kč/kg

objednávky na tel. 723 480 644
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MYSLIVECKÝ SPOLEK ZAHRÁDKY – BUKOVICE

Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ MYSLIVECKÝ PLES
který se koná 4. ledna 2020 od 20.00 v kulturním domě
v Zahrádkách

k poslechu a tanci hraje skupina Scarlet
bohatá tombola, myslivecká večeře
Předprodej vstupenek probíhá od 16. 12. 2019 u paní Daňhelové
(mob: 724 195 007) na Obecním úřadu Zahrádky
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Prosincové proměny počasí v Zahrádkách

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Adamec Vladislav, Zahrádky,
oslavil dne 17. prosince 72 let



Opustila nás
Marie Müllerová, Zahrádky, zemřela dne 28. listopadu 2019

Klidné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
Vám i Vašim blízkým
přejí zastupitelé a zaměstnanci
Obce Zahrádky.
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. PROSINCE 2019 DO 19. LEDNA 2020
DATUM
pondělí 16. 12.
čtvrtek 19. 12.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

pondělí 23. 12.

čtvrtek

pondělí
čtvrtek

2. 1.
6. 1.
9. 1.

13. 1.
16. 1.

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

obecní úřad
obecní knihovna

čtvrtek 26. 12.
pondělí 30. 12.
čtvrtek
pondělí

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

ZAVŘENO
obec
popelnice

obecní úřad
obecní knihovna
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

ZAVŘENO
obec
popelnice
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

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

obec
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 20. 1. 2020 – 16. 2. 2020 je v pondělí 13. ledna 2020.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:
STŘELEC 22. 11. – 21. 12. 

KOZOROH 22. 12. – 19. 1. 

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 16. 12. 2019, náklad 110 ks.
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