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Z jednání zastupitelstva obce
Na říjnovém jednání zastupitelé řešili
například žádost o dotaci na připojení vrtu a vybudování vodojemu nebo
kompenzační příspěvek pro obce od
státu kvůli koronavirové krizi.
Stát poslal všem obcím a městům
jako kompenzační příspěvek za výpadek příjmů z daní kvůli koronavirové
krizi 1 250 Kč na obyvatele. V případě Zahrádek to znamená celkem
322 500 Kč. Obec také získala dotaci
na výdaje spojené s pořádáním voleb
a to 47 000 Kč. Tyto peníze byly použity na odměny členům volebních
okrskových komisí, nákup potřebného materiálu, ochranných pomůcek
a podobně.
Zastupitelé schválili upravenou společenskou smlouvu společnosti EKO
SKLÁDKA spol., s. r. o. Tato společnost je sdružením obcí a měst na
Jindřichohradecku, která zajišťuje nakládání s odpadem.
Zastupitelé také schválili zpracování
žádosti o dotaci na akci „Zahrádky
připojení vrtu a úpravna vody“.
Žádost zpracuje firma PL realizace, s. r. o. a budeme žádat o dotaci ze
Státního fondu životního prostředí,
která může pokrýt 70 %–80 % výdajů.
Celá akce by měla stát zhruba 3 mil.
Kč a bude zahrnovat připojení vrtu
na vodovod, vybudování vodojemu
a technologie na úpravu vody a možné bude vodu do vodovodu i tlakovat.
Eliška Čermáková
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Jak jsme volili v krajských
a prvním kole senátních voleb

Upozornění pro majitele psů

V pátek 2. a v sobotu 3. října proběhly volby do krajských
zastupitelstev a první kolo senátních voleb. V Zahrádkách
přišlo k urnám 46,19 % voličů v krajských volbách, což
znamená 91 lidí. A do prvního senátu přišlo v prvním
kole volit 43,65 % voličů, tedy 83 lidí. V senátních volbách
Zahrádečtí volili nejčastěji Ing. Stanislava Mrvku (Změna
2020) a Vítězslava Jandáka (ANO), do druhého kola ale
nakonec postoupili Milan Štěch (ČSSD) a Ing. Jaroslav
Chalupský (Svobodní), kteří dostali největší počet hlasů dohromady v celém senátním obvodu č. 15 Pelhřimov.
Ve 2. kole senátních voleb přišlo v Zahrádkách k urnám 15,5 % voličů, tedy 31 lidí z 200 zapsaných. Milanu
Štěchovi dalo hlas 61,3 % voličů (19 hlasů) a Ing.
Jaroslav Chalupský dostal 38,7 % hlasů (12 voličů). V
senátním obvodu č. 15 celkově zvítězil ve 2. kole voleb
Ing. Jaroslav Chalupský s 52,4 % hlasů.

Výsledky voleb do zastupitelstva
Jihočeského kraje za obec
Zahrádky:
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Prosíme majitele psů, aby po svých mazlíčcích při venčení uklízeli. Není nic příjemného, když se na cestách a na
trávě okolo silnic objeví psí exkrementy. Současně prosíme, zajistěte, aby vám pejsci neutíkali z pozemků a nepobíhali volně po vsi. Děkujeme.

Pokračuje oprava vodovodu
V minulých dnech byla dokončena oprava vodovodu na
spodní Perecké cestě. Teď práce na výměně části vodovodu a budování nové přípojky pokračují vedle kulturního
domu. O případném přerušení dodávek vody v souvislosti
s opravou budeme informovat sms zprávami.
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Výsledky 1. kola voleb do Senátu
Parlamentu České republiky za
obec Zahrádky:
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Pavel Hodáč (KSČM)

doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D., dr.hc (SPD)

Milan Štěch (ČSSD)

Ing. Jaroslav Chalupský (Svobodní)

Ing. Stanislav Mrvka (Změna 2020)
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Vítězslav Jandák (ANO)
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Během října se budou provádět
odečty vodoměrů
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 (mob. č. 777 032 422). Faktury za vodné a stočné budou rozneseny následně v měsíci listopadu.
Děkujeme.

Zdravotní středisko
Strmilov

oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková
nebude ordinovat 23. října, 3., 4. a 6.
listopadu 2020.
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Oslava Dne
válečných veteránů
Dne 11. 11. 2020 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 102. výročí skončení 1. světové
války 11. listopadu 1918.

Aktuální opatření
v souvislosti
s výskytem nemoci
COVID-19
Od pondělí 5. října platí v České republice nouzový stav a od 9. a 12. října
platí zpřísněná opatření proti šíření
nemoci COVID-19. Zakázané jsou
kulturní a sportovní akce, restaurace
mohou být otevřené jen do 20:00 hodin a platí i další omezení volnočasových aktivit. Mateřské a první stupně
základních škol zatím fungují takřka
bez omezení, na druhých stupních
se žáci střídají. Podrobně jsou opatření vypsána na webu Ministerstva
zdravotnictví.

Výtvarná dílna Zahrádky
V měsíci září se konal jeden kurz a to
Šití bot – balerinky. Kurz vedla paní
lektorka Petra Soukupová. Ženy šily
balerinky ve stylu barefoot, což ve
volném překladu označujeme jako
bosobotky. Tyto boty vytvářejí pocit a výhody chození na boso a také
kompromisní boty, které zase v případě potřeby zajistí žádoucí podporu nohy.
Různé studie ukazují, že děti vyrůstající naboso mají pevnější svaly na
nohou, méně úrazů a mnohem nižší
podíl plochých chodidel. Bosá chůze
zapojuje svaly na chodidle a kotníku.
Ty jsou neustále v pohybu, zpevňují
se a nabývají flexibility. Palec se vyvíjí rovně a stává se jedním z hlavních
stabilizačních prvků pro pohyb těla.
Toto vytváří základ pro zdravý pohyb,
který přetrvává po celý život.
Boty jsou ručně šité z hovězí kůže
přesně na míru vaší nohy. Jsou krásně lehké a hovězí kůže se vytvaruje
přesně na vaši nohu. Tento kurz chceme ještě zopakovat v jarním termínu
a pak pokračovat ve šněrovací verzi.
Práce s kůží byla moc krásná a celé
vytváření bot bylo velice zajímavé.
Marcela Daňhelová, provozní
Výtvarné dílny Zahrádky

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Doskočil Josef, Zahrádky, oslavil dne 5. října 71 let
Barták Josef, Zahrádky, oslavil dne 6. října 85 let
Brchaňová Věra, Zahrádky, oslaví dne 28. října 72 let
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Spolek žen Zahrádky

Pohádkový les v Zahrádkách si
nenechalo ujít přes 100 dětí
V neděli 20. září pořádal Spolek
žen Zahrádky tradiční pohádkový
les. Během slunečného odpoledne
si cestu plnou zábavy užilo 105 dětí
a s nimi dalších téměř 100 dospělých.

Na děti čekalo devět stanovišť Sněhurka a sedm trpaslíků, Mickey
mouse a Minnie, Pat a Mat, Kung Fu
Panda, tři prasátka, koaly, princezna
ze mlejna, Mimoň a banán a krteček
se zajíčkem.
Na každém ze stanovišť děti plnily

Na sobotu 17. října plánoval
Spolek žen Zahrádky uspořádát
tradiční Drakiádu. Vzhledem
k současným opatřením, ale
pořádání akce není možné .
I tak si ale alespoň s vaší
rodinou nezapomeňte
teď na podzim někdy
draka pustit :-)
Pokud to situace
dovolí , přesuneme
akci na jiný
termín .
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nejrůznější úkoly a za jejich splnění si
vysloužily odměnu. V trpasličím domečku třeba hledaly poztrácené trpasličí čepice a kalhoty, u Pata a Mata
stavěly zeď, u Kung Fu Pandy zase válely momos knedlíčky. Čekaly je také
různé překážkové dráhy nebo stavění krtince.
Na závěr se všichni sešli na fotbalovém hřišti, kde každé z dětí dostalo
buřt a limonádu a taky svítící medaili. Děkujeme Pekařství Jaroslav
Kolman za sponzorský dar v podobě
chleba a vůbec děkujeme všem, kteří
se na uspořádání Pohádkového lesa
podíleli a také všem, kteří si s námi
krásné odpoledne na vzduchu užili.
Za Spolek žen Zahrádky Eliška Čermáková

Co jsme psali
před dvaceti lety
• Od 4. do 12. září pracovalo
v Zahrádkách šest mistrů řezbářů na veřejném prostranství u fontány, protože v obci probíhalo
Mezinárodní řezbářské sympózium
Zahrádky 2000. Na návsi v té době
bylo hodně živo a děti i dospělí
chodili obdivovat umění řezbářů.
Exkurze k nám vypravovaly i školy
z okolí. O akci se zmínil tisk i rádio
a byla podpořena řadou sponzorů. V Zahrádkách tvořili řezbáři
z Japonska, Dánska, Lotyšska ale
i z tuzemska.
• Probíhala reforma veřejné správy a plánovalo se rušení okresů.
Ministerstvo vnitra navrhovalo začlenit Zahrádky do obvodu Dačice.
S tím ale obec nesouhlasila a chtěla
být začleněna do obvodu Jindřichův
Hradec.
• Obec řešila budování přípojek oddílné kanalizace 46 domů
v Zahrádkách.
• Byl schválen nový jednací řád obce
Zahrádky.
• Konal se podzimní sběr papíru
a barevných kovů.
• V obci natáčela Česká televize pořad o veřejných prostranstvích nazvaný Pavučina.

www.zahradky.cz
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Připomeňte si, kdo a jaké sochy v Zahrádkách před dvaceti lety vyřezal
MEZINÁRODNÍ ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM ZAHRÁDKY 2000
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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 12. ŘÍJNA DO 15. LISTOPADU 2020
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

pondělí 12. 10. 16–19
16–19
čtvrtek 15. 10. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

sobota 17. 10. 9.00
neděle 18. 10. 9.00
pondělí 19. 10. 16–19
16–19
čtvrtek 22. 10. 8.30

výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

pondělí 26. 10. 16–19
16–19
čtvrtek 29. 10. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

sobota 31. 10. 9.00
pondělí 2. 11. 16–19
16–19
čtvrtek 5. 11. 8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Dekorace gramofonových desek

19.00
16–19
16–19
čtvrtek 12. 11. 8.30

obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

pondělí 9. 11.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

Zdobený podsedák
Zdobený podsedák
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

obec
obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
pro děti
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

VÁHY 23. 9.–22. 10.

ŠTÍR 23. 10.–21. 11.
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