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Z jednání zastupitelstva obce
Listopadové jednání zastupitelstva
obce se konalo tradičně první čtvrtek
v měsíci. Na programu byly tři body.
Prvním z nich bylo rozpočtové opatření, které upravilo položky na straně příjmů a výdajů v rozpočtu podle
aktuální situace. Na straně příjmu došlo k navýšení o 113 000 Kč za prodej vytěženého kůrovcového dřeva,
na straně výdajů došlo také k navýšení o 90 000 Kč za těžbu a přibližování dřeva, na výstavbu oplocenky
a nákup sazenic stromků. Dalším
výdajem navíc bude plánovaná výměna vstupních dveří na turistickou
ubytovnu, které jsou staré a netěsní a zhotovení markýzy u bočního
schodiště. Dalším výdajem je nákup
světelných řetězů na vánoční strom.
Některé světelné řetězy už totiž byly
nefunkční a většina žárovek nesvítila.
Jihočeský kraj vyhlásil dotace
z Programu obnovy venkova na
rok 2021. Zastupitelé rozhodli, že
obec podá do tohoto programu žádost o dotaci na opravu vodovodu
v Zahrádkách. Jednalo by se o úsek
od č. p. 81, kde se na spodní perecké
cestě skončilo teď na podzim, až po
č. p. 67, tedy k panu Plecháčovi.
Zastupitelé také schválili návrh
Místního programu obnovy venkova
na roky 2021–2025. Jde o strategický

dokument, který v hrubých obrysech určuje, čemu se obec plánuje v příštích čtyřech letech věnovat
a do čeho bude investovat peníze.
Tento dokument je důležitý například i při žádání o dotace a obec má
povinnost Místní program obnovy
venkova schválit. V dokumentu je
uvedeno například vybudování napojení vrtu včetně akumulace vody
a úpravy vody, rekonstrukce nejstarší části vodovodu, vybudování nové

části vodovodu, vyřešení napojení
na čističku odpadních vod pro oblast
Perek, oprava hospodářského dvora,
revitalizace veřejného prostranství
v Zahrádkách i Horních Dvorcích,
pokračování v opravách budovy školky a ubytovny, nákup nového vozu na
zajištění dopravní obslužnosti k lékařům, obnova veřejného osvětlení
a další. Celé znění Místního programu obnovy venkova je na webu obce.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Odečty stavu vodoměrů
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 obecního úřadu. Upozorňujeme tímto občany, že v případě svévolného
porušení této plomby bude vodné

Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL
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a stočné účtováno paušálem. V měsíci listopadu budou rozneseny faktury za platby vodného a stočného.
Vzhledem k aktuální situaci upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

Sběr použitého
kuchyňského oleje
V hospodářském dvoře je nově umístěna sběrná nádoba o objemu 240 l
určená pro sběr kuchyňského oleje.
Nevylévejte použitý kuchyňský olej
do odpadů, šetřete životní prostředí,
kanalizaci i naši kořenovou čističku.
Stačí olej doma slévat do PET lahví
a uzavřené PET lahve vhazovat do
nádoby na sběr použitého oleje v hospodářském dvoře. Olej je pak určen
k ekologické likvidaci, kterou pro naši
obec zajišťuje firma Černohlávek oil.
Do sběrné nádoby patří: přepálený
rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
Do sběrné nádoby nepatří: směsný (komunální) odpad, živočišné
tuky (sádlo, lůj), motorový olej, plast
(krom lahví s olejem), sklo, papír, nápojové kartony (europack), baterie,
elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotnický materiál.
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Zahrádky získaly třetí místo
v okresním odpadovém přeboru

Mateřská škola Zahrádky
stále funguje

Obec Zahrádky se umístila v soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor za rok 2019 na pěkném třetím místě. Pro
hodnocení byla použita data poskytnutá v pravidelných
čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního vytříděného a odstraněného odpadu v obci.
Obec získává výsledné body, které jsou součtem bodů
dle soutěžních kritérií hlavních (výtěžnost papíru, plastu, skla celkem a kovů) a doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí ve velikostní
skupině obcí. Do soutěže o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr je naše Obec
ve velikostní skupině do 499 obyvatel. V roce 2017 jsme
se umístili na pátém místě. Všem, kteří třídíte, patří velké poděkování.

I v této nelehké době je naše školka stále v provozu. Do
školky chodí pořád dost dětí. Užíváme si podzimní čas,
hry ve školce i na zahradě.
V září jsme zahájili kurz bruslení, který byl po třech lekcích přerušen na dobu neurčitou. Věříme, že brzy budeme moct v bruslení pokračovat.
Tento týden jsme si s dětmi povídali o domácích zvířatech
a některé domácí mazlíčky jsme měli i ve školce.
Doufáme, že tuto dobu všichni ve zdraví překonáme
a bude všechno zase jako dřív.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

SDH Zahrádky oznamuje
Každý rok Vás zvu v tomto čísle zpravodaje na Výroční
členskou schůzi dobrovolných hasičů. Bohužel, letos se
z důvodu pandemie Covid-19 schůze ruší. Přeji všem
v této době hodně zdraví a krásné svátky vánoční.
Otto Barták, velitel sboru
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Slavnostní rozsvícení Co jsme psali před dvaceti lety
vánočního stromu se
letos konat nebude

Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi spojené
s doprovodným programem letos
nebude. Vzhledem k aktuálním epidemickým opatřením není možné
pořádat společenské akce, a tak se letos i v Zahrádkách musíme obejít bez
tohoto příjemného setkání. Strom ale
po celý advent svítit bude. Letos obec
část osvětlení vyměnila, protože už
většina žárovek na starých řetězech
nesvítila. Věříme, že si tuto událost
o to víc užijeme příští rok, kdy, pokud
to bude možné, připravíme program
spolu s mateřskou školou a spolkem
žen se vším všudy.

Spolek žen Zahrádky
oznamuje
Bývá zvykem v tomto čísle zpravodaje, že zveme všechny děti a jejich
rodiče na Mikulášskou diskotéku.
Bohužel, dnešní rok je plný změn
a zákazů a opět, tak jako u drakiády,
musíme všem dětem říci, že se letošní diskotéka a pekelné království neotevře. Je nám to velmi líto a doufáme,
že vše příští rok doženeme. Za spolek
žen přeji všem pevné zdraví a krásný
přicházející advent.
Jana Bartáková,
předsedkyně Spolku žen Zahrádky

4

Stavba prodejny Jednoty
• Pokračovala stavba kořenové čističky odpadních vod a budovaly se
kanalizační přípojky u jednotlivých
domů.
• Zastupitelstvo řešilo zamýšlenou
stavbu vodojemu. Povolení na stavbu bylo prodlouženo do roku 2003
a bylo rozhodnuto, že se musí u vodojemu ještě udělat provzdušňovací věž kvůli přítomnosti radonu ve
vodě.
• Zastupitelé rozhodli o ukončení zajišťování dopravy dětí z okolí do zahrádecké školky.
• Konaly se volby do krajského
zastupitelstva.
• Vedení obce uctilo památku padlých u památníku legionářů na návsi
v Den veteránů 11. listopadu 2000.
• Výtvarná dílna nabízela blok jarních
kurzů pro děti. Děti se během jara
účastnily deseti různých kurzů třeba paličkování, malování kraslic, keramiky nebo řezbářství.
• Obecní knihovna informovala o nových titulech, které byly v knihovně k zapůjčení. Mimo jiné si bylo
v knihovně možné půjčit nový

katalog IKEA.
• Zvali jsme na setkání seniorů nebo
na Adventní koncert v evangelickém kostele a na rozsvícení vánočního stromu.
• Z kroniky obce z podzimu 1934
jsme se dozvěděli, že obecní rozpočet na další rok byl 14 995 Kč na
straně výdajů a 9 545 Kč na straně příjmů. Schodek byl kryt výnosem z daní. Zemřela tehdejší
nejstarší obyvatelka Zahrádek Marie
Burešová z č. p. 49, které bylo 95 let.
Zemřel také chalupník František
Barták č. p. 64, který byl dlouhá
léta ponocným a pak sluhou v lihovaru, a protože rád vypravoval staré příběhy, dali mu jméno „Starý“.
Dne 16. prosince 1934 sehráli místní ochotníci divadelní představení Chléb náš vezdejší. O Vánocích
1934 bylo mlhavé a deštivé počasí.
Lidé říkali, že nepamatují rok, aby
až do konce prosince bylo bez větších mrazů a bez sněhu. Měsíc prosinec byl v roce 1934 nejteplejší od
roku 1775. Lidé pásli dobytek a sklízeli zelené krmivo až do Vánoc.
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Starosta Zahrádek uctil Den
veteránů

Dobrovolní hasiči pomáhali
s úklidem lesa po těžbě

Ve středu 11. listopadu jsme si připomněli konec první světové války a také Den válečných veteránů. Tento
významný den se od roku 2001 slaví i v České republice a Zahrádky se k uctění památky pravidelně přidávají. I tento rok vzpomenul starosta Zahrádek Miroslav
Urbánek na válečné veterány z druhé světové války, ale
i na tisíce novodobých válečných veteránů z konfliktů po
celém světě, položením věnce u pomníku padlých na návsi. Symbolem tohoto svátku jsou květy vlčího máku, které
pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a s 11.
listopadem je také spojena charitativní sbírka.

Místní dobrovolní hasiči uspořádali v říjnu dvě brigády
na úklid obecního lesa po těžbě u Domašína. Děkujeme
všem, kteří v lese pomohli. Teď přijde na řadu sázení.
V plánu je stavba oplocenky o rozměrech 50 x 100 metrů a vysázeno sem bude celkem 1 900 stromků různé druhové skladby.

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám

Bureš František, Zahrádky, oslavil dne 3. listopadu 80 let
Adamec Josef, Zahrádky, oslavil dne 5. listopadu 81 let
Imberová Julie, Zahrádky, oslavila dne 15. listopadu 70 let

Opustila nás:

Marie Svobodová, roz. Křepelová, Zahrádky, zemřela dne 12. 11. 2020.
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Informační sms
Připomínáme, že od loňského února funguje pro obyvatele služba rozesílání informačních sms zpráv. Pokud
máte zájem dostávat sms zprávy s aktuálními informacemi a ještě nejste přihlášeni, napište sms ve tvaru „ANO
jméno a příjmení“ na telefonní číslo
725 031 463.

Služba je dobrovolná a bezplatná.
Tento informační systém neslouží k žádným reklamním
nebo propagačním účelům, ale pouze k rozesílání informací, které je třeba dostat k obyvatelům obce co nejrychleji, tedy například v případě havárie vody a podobně. Ze
seznamu kontaktů, kterým budou informace odesílány, se
můžete kdykoli pomocí sms odhlásit.

KALENDÁŘ OBCE OD 16. LISTOPADU DO 13. PROSINCE 2020
DATUM

HOD.

pondělí 16. 11. 16–19
čtvrtek 19. 11. 8.30
pondělí 23. 11. 16–19
čtvrtek 26. 11. 8.30

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

zavřeno
dle přihlášení

obec

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

zavřeno
dle přihlášení

obec

neděle 29. 11.

rozsvícení Vánočního stromu

pondělí 30. 11. 16–19
čtvrtek 3. 12.

8.30

pondělí 7. 12.

19.00
16–19

čtvrtek 10. 12. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus
Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

zavřeno
dle přihlášení

obec

Jednání zastupitelstva

obec

zavřeno
dle přihlášení

obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

ŠTÍR 23. 10.–21. 11.

STŘELEC 21. 11.–21. 12.
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