25. ročník

říjen 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Říjnové jednání zastupitelstva se odehrálo v sále obecního domu ve čtvrtek 3. října tentokrát
už opět od 19 hodin. Hlavním tématem byl výběr nájemce obecních zemědělských pozemků.
Před měsícem obec nabídla
k pronájmu celkem 37 hektarů
zemědělských
pozemků.
Zájemci o takzvaný pacht měli
čas doručit své nabídky
do začátku posledního zasedání
zastupitelstva. Celkem přišly
nabídky od čtyř zájemců.
Obálky se otevíraly přímo
na zasedání.
Zastupitelé
rozhodli podle ceny. Nejvyšší
nabídku doručil pan Ondřej
Kohout a zastupitelé tak
odsouhlasili
propachtování
pozemků
jak
v katastru
Zahrádek, tak Horních Dvorců za nabízenou cenu 6 066 Kč/ha. Pacht začne od 1. října
příštího roku a každý rok se cena nájmu zvýší o 3 %.
Dalším bodem jednání byly změny v rozpočtu. Obec totiž obdržela dotaci z Programu obnovy
venkova od Jihočeského kraje ve výši 121 000 Kč na akci Opravy a rekonstrukce
vodovodního řádu Zahrádky. Dva tisíce korun potom bylo potřeba přesunout na pořízení nové
cedule „Vítejte v Zahrádkách“.
Z důvodu, že není zpracována směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
určili zastupitelé limit pro přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Jde de facto o přímý
nákup materiálu, zboží a služeb. Na dodávky a služby byl limit určen na 100 000 Kč
bez DPH a na stavební práce ve výši 150 000 Kč bez DPH s tím, že starosta je povinen
o provedeném nákupu nad 25 000 Kč bez DPH informovat zastupitele.
Zastupitelé také rozhodli zadat zpracování pasportu místních komunikací. Tento dokument je
nutný k tomu, aby obec mohla žádat o dotace na opravy místních komunikací.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
V říjnu budou provedeny odečty stavu vodoměrů pro stanovení platby
vodného a stočného. Prosíme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům
panu Petru Jebavému – instalatérské práce, Horní Bolíkov č. p. 2 (mob. č.
777 032 422). Faktury za vodné a stočné budou rozneseny následně v měsíci
listopadu. Děkujeme.
Dne 11. 11. 2019 vzpomeneme zahrádecké padlé ve válečných konfliktech
položením věnečku u pomníku legionářů. Vzpomínka se koná
v Den válečných veteránů v demokratických státech Evropy, v USA
a Kanadě v den 101. výročí skončení 1. světové války 11. listopadu 1918.
Oprava pomníku legionářů
Na jaře ženy ze Spolku žen Zahrádky upravily okolí pomníku vysázením nových záhonů.
Průběžně se o rostliny také starají. Samotný kamenný pomník ale zůstal dál zašlý časem.
Na konci září tak obec zajistila vyčištění pomníku odborníkem, který také obnovil písmo
na pomníku. Na oslavy letošního Dne válečných veteránů tak bude pomník „jako nový“.

Prodej dřeva z obecního lesa
Obec Zahrádky i nadále nabízí svým občanům k prodeji palivové dřevo
za 400 Kč/prm. 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.

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům:
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
14., 16., 25. – 31. 10. 2019 a celý měsíc listopad.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 9. 9. 2019 jsme jeli do Strmilova na divadélko Karla Čapka
na pohádku „Poklad kapitána Baltazara“. Pohádka byla zábavná,
dětem se líbila, byly zapojeny do pohádky – zpívaly s herci pirátskou
písničku.
V úterý 17. 9. 2019 k nám do školy přijel
záchranář s programem „Zábavná první pomoc“.

Programem provázel medvěd Teodor.
Děti se dozvěděly na jaké číslo volat,
když někdo potřebuje lékařskou pomoc,
jak bude hovor probíhat a kdy voláme
pomoc. Nakonec se děti učily ošetřit
svého plyšáka, obvazovaly mu zraněné
nohy… Program byl velice poučný a
dětem se moc líbil.
V sobotu 21. 9. 2019 byla brigáda
na školní zahradě. Brousily se a natíraly
skluzavky, lavičky, domky… Děkuji
rodičům dětí ze školky, kteří se zúčastnili.
Od 24. 9. jsme začali jezdit do Telče
na zimní stadion bruslit. Letos z naší
školky jezdí 9 bruslařů. Děti bruslení baví,
jsou moc šikovné.

Jana Harudová
ředitelka MŠ
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za měsíc září se konal pouze jeden
kurz a to kurz pro děti ve školním
věku. S panem lektorem Janem
Štěbetákem jsme vytvářeli dřevěné
přívěsky. Děti práce s dřevem moc
baví a další variantou kurzu bylo
vyřezávání lžíce nebo lžičky.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
 Spolek žen Zahrádky
V sobotu 14. 9. 2019 jsme uspořádaly tradiční pohádkový les. Tentokrát už podruhé začínala
trasa u evangelického kostela a pokračovala po louce k lesíku, pod bytovkami k mlýnu
u Doskočilů a po cestě na Horní Olešnou
až na fotbalové hřiště. Účast byla víc než
dobrá – přišlo 105 dětí a 90 dospělých.

Celkem
jsme si pro
děti
připravily
osm stanovišť. Začínaly jsme moderně – v Ledovém
království na děti čekaly Elsa a Anna. Tady se házelo
sněhovými koulemi nebo vystřihovaly papírové vločky.
Dál cesta vedla k perníkové chaloupce, kde děti
malovaly pro zamčeného Jeníčka perníčky a jako
odměnu si opravdovou perníkovou medaili odnesly a
snědly. Pod lesem se utábořili indiáni a děti jim
pomáhaly se zamotaným lanem a odvahu předvedly
při prolézání temným tunelem. Další stanoviště
soutěžící přeneslo na ruský venkov, kde bydlela Máša a
medvěd. Tady si děti zajezdily třeba na koloběžce.
U pejska a kočičky zase děti skládaly puzzle nebo házely klubíčkem. Berušky si pro soutěžící
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připravily kreslení na tabuli. Sněhurce potom děti pomáhaly vybrat ten správný střevíček nebo
přebírat čočku a hrách. Na závěr na děti čekala tři prasátka, u kterých měli soutěžící za úkol
odvézt pytle brambor nebo přejít přes houpačku.

Všechny děti si s úkoly skvěle
poradily, dostaly odměny i razítka do kartičky a nakonec si na hřišti daly opečený buřt a
limonádu a odnesly si ještě odznáček. Počasí vyšlo na jedničku, takže si řada z nás odpoledne
na hřišti ještě prodloužila. Děti si společně zařádily i zatancovaly a dospělí popovídali.
Děkujeme všem, kteří se na uspořádání akce podíleli. Všichni to dělali čistě dobrovolně
ve svém volném čase a to má, myslím, v dnešní době velkou váhu. Už teď se těšíme, jak se
příští rok opět pohádkově sejdeme.

Eliška Čermáková
Spolek žen Zahrádky
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 Z HISTORIE

CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
Tentokrát si připomeneme Zahrádecký zpravodaj z října roku 1999. A co jsme přesně
před dvaceti lety psali?
 Bylo ukončeno značení turistických tras Klubem českých turistů v okolí
Zahrádek.
 Zastupitelé rozhodli, že obec bude hradit dopravu fanoušků žákovského
hokejbalového družstva Zahrádky na zápasy.
 Obec nabízela dotovaný kurz němčiny, který by se konal každou středu v sále
Obecního domu.
 Každé úterý na stejném místě zase probíhal kurz základů hry na kytaru
„Zpíváme s kytarou“ a ve stejný den i Biblická hodina pro děti.
 Obec vybízela občany, aby pro potřeby kurzů ve výtvarné dílně přenechali
řezbářům špalky a větve z pokácených listnatých stromů.
 V obci probíhal i tradiční podzimní sběr starého papíru, barevných kovů a
k dispozici byl občanům i velkoobjemový kontejner.
 Ve zpravodaji jsme také zvali na Besedu o turistice s panem Antonínem
Fučíkem ze Studené.
 A Zahrádecký spolek zval na drakiádu, na kterou mimochodem zveme i dnes,
i když už pod hlavičkou Spolku žen.
 Zahrádecký spolek také hodnotil tehdejší výstavu zahrádkářských výpěstků,
na které své plody ze zahrad vystavilo 17 místních obyvatel.
 V rubrice – Z kroniky - jsme se dozvěděli, že v roce 1931 se v obci konaly
volby do obecního zastupitelstva. K volbám tehdy přišlo 236 občanů z 248 a
zvolili si 12 zastupitelů. Starostou se poté stal a obhájil svůj post Bohumil
Kolman, rolník č. 14, náměstkem starosty byl zvolen Josef Svoboda, mlynář
č. 39 a radními se stali Josef Vondrák, rolník č. 2 a Josef Křepela, tesař č. 30.

Řadové domky v Zahrádkách
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Spolek žen Zahrádky pořádá zájezd na muzikál Voda nad Vodou
Kdy: 1. 3. 2020 v 18:00 (čas odjezdu ze Zahrádek ještě upřesníme)
Kam: Voda nad vodou (nový muzikál s hity skupiny Elán), divadlo Kalich
Cena: 1 200 Kč
Lístky objednávejte u Elišky Čermákové tel. 721 906 967

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme novomanželům
Petře (roz. Doskočilové) a Jiřímu Dvořákovým, Zahrádky,
ke sňatku uzavřenému dne 7. září 2019

Blahopřejeme k narozeninám
Doskočil Josef, Zahrádky,
oslavil dne 5. října 70 let
Barták Josef, Zahrádky,
oslavil dne 6. října 84 let
Brchaňová Věra, Zahrádky,
oslaví dne 28. října 71 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 14. ŘÍJNA DO 17. LISTOPADU 2019

DATUM
pondělí 14. 10.
čtvrtek

17. 10.

pondělí 21. 10.
čtvrtek

24. 10.

sobota 26. 10.
pondělí 28. 10.
čtvrtek 31. 10.
sobota
pondělí
čtvrtek

2. 11.
4. 11.
7. 11.

sobota
9. 11.
neděle 10. 11.
pondělí 11. 11.
čtvrtek

14. 11.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

9.00

výtvarná dílna

8.30

čekárny bus

9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

19.00
9.30
9.30
16 – 19
16 – 19
8.30

obecní dům, sál
výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Pletení z papíru1
SVÁTEK
dle přihlášení

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Zvoneček1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

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

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

1

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 11. 2019 – 15. 12. 2019 je v pondělí 11. listopadu 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

VÁHY 23. 9. – 22. 10.



ŠTÍR 23. 10. – 21. 11. 
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