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ZAHRÁDECKÝ

ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
Poslední zasedání zastupitelstva obce
se konalo už poslední týden v srpnu
a ne první čtvrtek v září, jak je obvyk‑
lé. Na programu byl totiž jen jeden
bod, který bylo potřeba projednat ješ‑
tě před začátkem školního roku. Šlo
o změnu provozní doby Mateřské
školy Zahrádky. Ředitelka školy Jana
Harudová podala žádost o změnu
provozní doby na základě požadavku
několika rodičů. Zastupitelé se změ‑
nou souhlasili. Dosud byla provozní

doba školky stanovena na dobu 6.30–
15.00 hodin. Od 1. září 2020 je pro‑
vozní doba prodloužena o půl hodiny,
tedy 6.30–15.30 hodin.
Mateřská škola Zahrádky slaví 40 let
od svého vzniku. K této příležitos‑
ti jsme vydali leták, který shrnuje
historii i současnost školky a dosta‑
li jste ho do schránky spolu s tímto
zpravodajem.
Příští zasedání zastupitelstva obce

Zahrádky se bude konat ve čtvr‑
tek 1. října od 19.00 hodin v sále
Obecního domu a je, jako všechna
zasedání, veřejné.
Ve dnech 2. a 3. října se budou ko‑
nat volby do Senátu Parlamentu ČR
a do zastupitelstva Jihočeského kra‑
je. Volební místnost, která bude v sále
Obecního domu, bude otevřena v pá‑
tek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobo‑
tu od 8.00 do 14.00 hodin.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Začala oprava vodovodního řadu
V horní části obce začala minulý týden oprava vodo‑
vodu. Kromě nového vedení se měnily i uzávěry vody.
Rekonstrukce vodovodu si vyžádala dočasnou odstávku
dodávek vody v části obce. K omezení dopravy na silni‑
ci ale nedojde. Do konce týdne by mělo být hotovo. V re‑
konstrukci vodovodu bude instalatérská firma pokračovat
v příštích dnech na spodní perecké cestě a nakonec dojde
i na opravu vodovodního řadu u kulturního domu.

Prodej dřeva z obecního lesa
Obec Zahrádky nabízí svým občanům k prodeji palivové dřevo za 350 Kč/m . Pokácené smrky byly napadeny kůrovcem, a tak bylo třeba je vytěžit. Palivo
je uskladněno v dvoumetrových kládách. V případě
zájmu kontaktujte správce obecních lesů Richarda
Kováře na telefonu 739 632 370.

Čekárna na Šafranici dostala nový kabát
Během léta prošla velkou pro‑
měnou také autobusová čekárna
v Zahrádkách na Šafranici. Snažili
jsme se, aby prostředí, kde děti i do‑
spělí čekají na autobus, bylo pro
všechny příjemnější a důstojnější.
Čekárně byla vrácena okna, byl vy‑
měněn strop, opraveny vnitřní omít‑
ky, položena nová dlažba, natřena
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střecha a dány nové okapy. Doufáme,
že i vám se změna líbí a věříme, že se
podaří čekárny udržet v pěkném sta‑
vu co nejdéle.
Děkujeme panu Danielu Brchaňovi
a panu Karlu Benedovi za provedené zednické práce i všem ostatním,
kteří s opravou čekárny pomohli.
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Sběr netříděného
velkoobjemového
odpadu
Kontejner na
velkoobjemový
odpad bude při‑
staven v sobotu
19. 9. 2020 v hos‑
podářském dvo‑
ře v Zahrádkách.
B ezplatně je
možné odložit
starý nábytek, matrace, podla‑
hové krytiny (koberce, linolea),
sanitární keramiku (umyvadla,
vany, toalety) a jiné velké věci,
které se nevejdou do popelnice.
Do kontejneru nepatří nebez‑
pečný odpad, pneumatiky, tří‑
děný odpad, biologický odpad
a stavební suť.
Současně budeme shromažďovat
v hospodářském dvoře všechny
elektrospotřebiče.

www.zahradky.cz
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VÝTVARNÁ DÍLNA
V srpnu se konaly dva kurzy pro dospělé klienty
Byl to kurz Keramiky – kachle, který
vedla lektorka paní Ivana Švorcová.
Základ účasti tvořily ženy z Batelova
a okolí, které se kurzů keramiky
účastní pravidelně. Ženy vyráběly
kachle s reliéfním dekorem pomo‑
cí přírodnin a dle fantazie. Kurz tak
proběhl ve dvou víkendech, proto‑
že hlína musí schnout. Aby se mohlo
pokračovat, je třeba výrobky vypálit
na nižší teplotu v keramické peci –
takzvaný přežah. Větší prostor jsme
věnovaly glazování a druhům glazur,
kysličníků a podobně. Pak se výrob‑
ky definitivně vypálí na vyšší teplotu.
Dalším kurzem bylo Barvení za stu‑
dena. Tento kurz vedla lektorka paní
Jana Dohnalová. K barvení jsme po‑
užili americké barvy, se kterými se
pracuje za studena. To znamená, že
se barva nevaří. Touto cestou vznik‑
nou velice jasné barvy, které neztráce‑
jí časem jas. Dají se vzájemně míchat
a nepouští.
Koncem prázdnin nás navštívila
Základní umělecká škola Sezimovo
Ústí. Děti se společně s učitelkami
věnovaly malování v plenéru. Určitě
jste zaznamenali sedící skupinky dětí,
jak se snaží zachytit krásu Zahrádek
na papír. Šikovným malířům se
v Zahrádkách moc líbilo.
Marcela Daňhelová
provozní výtvarné dílny
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Naší mateřské škole je 40 let! Byla otevřena 1. září 1980.
Toto významné výročí jsme si připomněli výstavou foto‑
grafií ve školce. U příležitosti oslav bylo vydáno leporelo,
které je přílohou Zahrádeckého zpravodaje.
V pátek 4. 9. 2020 v podvečer se konalo slavnostní setkání
pracovníků současných i minulých se zástupci obce. Sešlo
se nás 17. Během příjemného přátelského posezení všichni
zúčastnění zavzpomínali na uplynulé období. Všem, kteří
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oslavu naší školy zajistili a zorganizovali, patří velký dík.
V úterý 1. 9. 2020 byl slavnostně zahájen školní rok 2020–
2021 za účasti pana starosty Ing. Miroslava Urbánka. Pro
letošní rok je přihlášeno 17 dětí, převážně těch mladších.
Doufáme, že se všem dětem bude ve školce líbit.
Jana Harudová
ředitelka MŠ Zahrádky
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Blecha Jiří, Horní Dvorce, oslavil dne 11. září 74 let
Straková Růžena, Zahrádky, oslaví dne 12. září 79 let
Müller František, Zahrádky, oslaví dne 18. září 83 let
Brunerová Olga, Zahrádky, oslaví dne 19. září 75 let

Z HISTORIE – CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
• 5. září 2000 byla na návsi umístě‑
na kamenná fontána. Už před čtvrt
stoletím se stavba fontány připra‑
vovala na místě bývalé Jednoty, se
stavbou prodejny, ale snaha po‑
minula a obec se k této myšlen‑
ce vrátila o 25 let později. Fontána
byla realizována během červen‑
ce a srpna, a to mladým sochařem
z Havířova Martinem Kuchařem.
Kámen je ze Štěpánovic u Českých
Budějovic. Fontána byla umístěna
22. a 23. srpna a slavnostně uvede‑
na 5. září. Náklady byly 36 500 Kč.
• V Zahrádkách se konalo mezi‑
národní řezbářské sympozium
Zahrádky 2000. Od 5. do 12. září vy‑
tvářeli umělci z Dánska, Japonska,
Litvy, Lotyšska, Itálie a České repub‑
liky sochy a objekty pro veřejná pro‑
stranství v obci.

• Celý červen a červenec roku 1934
bylo krásně, a tak byly i žně mno‑
hem dříve, než obvykle – skonči‑
ly zcela do 24. srpna. Úroda byla
dobrá.
• Palupínská farnost zůstala násled‑
kem nedostatku kněžích neobsa‑
zena. Administrátorem v Palupíně
byl proto ustanoven katolický fa‑
rář z Olšan František Procházka,
pro kterého dojížděli každou ne‑
děli katoličtí farníci, majitelé koní,
střídavě. To se jim ale nezdálo být
spravedlivé, a tak byla ustanovena
odměna pro faráře 500 Kč ročně,

aby si dopravu zajišťoval sám.
• 30. září 1934 odešel do výsluž‑
by zdejší lihovarník Josef Doucha.
Novým lihovarníkem byl zvolen
absolvent lihovarnické školy Josef
Barták.
• V pondělí 1. října nastal
v Zahrádkách rozruch, protože se
časně ráno na jabloni před č. p. 19
oběsil Jan Třeček, devatenáctile‑
tý mladík z Brandlína u Dačic, kte‑
rý sloužil za čeledína u Karla Hejdy.
Ten ho ale ze služby propustil, a pro‑
tože nemohl najít jiné zaměstnání,
oběsil se.

• Obec nechala Jistuzou opravit
všechny tři zastávky v Zahrádkách
a Horních Dvorcích a také vyčistit
požární nádrž v Horních Dvorcích.
• Z kroniky obce z roku 1934 jsme
se dozvěděli, že 11. června zemřela
v nemocnici v Počátkách po operaci
štítné žlázy manželka řídícího učite‑
le zdejší školy paní Marie Novotná.
Paní Novotná byla mezi místními
velmi oblíbená, a tak se pohřeb ko‑
nal za velké účasti na novém hřbito‑
vě v Palupíně.

Oto Barták – předseda Místního národního výboru a Dagmar Bartáková – úřednice na Místním národním výboru
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Zdravotní středisko Strmilov
oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková
nebude ordinovat 1. října, 8. a 9. října, 13. října a 23. října 2020.

KALENDÁŘ OBCE OD 14. ZÁŘÍ DO 11. ŘÍJNA 2020
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

pondělí 14. 9. 16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek 17. 9.

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

sobota 19. 9.

14–17

hospodářský dvůr

Sběr velkoobjemového odpadu

obec

pondělí 21. 9. 16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek 24. 9.

čekárny bus

dle přihlášení

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

8.30

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

SVÁTEK

pondělí 28. 9.
čtvrtek 1. 10.

úřední doba

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

19.00

obecní dům, sál

Jednání zastupitelstva

pátek 2. 10.

14–22

obecní dům, sál

Volby do Zastupitelstva Jčk a Senátu
Parlamentu ČR

sobota 3. 10.

8–14

obecní dům, sál

Volby do Zastupitelstva Jčk a Senátu
Parlamentu ČR

pondělí 5. 10. 16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek 8. 10.

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

pátek 9. 10.

14–22

obecní dům, sál

Volby do Senátu Parlamentu ČR
(v případě 2. kola)

obecní dům, sál

Volby do Senátu Parlamentu ČR
(v případě 2. kola)

sobota 10. 10. 8–14

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

PANNA 23. 8.–22. 9.

VÁHY 23. 9.–22. 10.
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