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Z jednání zastupitelstva obce
Srpnové zasedání zastupitelstva obce
proběhlo tradičně první čtvrtek
v měsíci, tedy 6. srpna 2020 v sále
Obecního domu Zahrádky. Na programu byly tentokrát jen tři body.
Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 5/2020. Změny v účetnictví se
týkaly příjmů za vytěžené kůrovcové
dřevo v obecních lesích a také výdajů
za tuto těžbu. Dále se opatření týkalo
přesunu peněz na projektovou dokumentaci na komunikace v obci z jedné položky do druhé.

Zastupitelé také stanovili sazbu poplatku na rok 2021 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 250 Kč na
rok a poplatníka. Tato částka je jen
jednou ze složek, které tvoří výsledný poplatek za odpad. Druhá, pevná
složka je také 250 Kč, to znamená, že
i pro příští rok zůstává výše poplatku za svoz komunálního odpadu
pro občany 500 Kč na poplatníka
za rok. Náklady na svoz komunálního i tříděného odpadu stále rostou.

Loni obec doplácela na každého poplatníka 292 Kč.
Zastupitelé také schválili zpracování projektové dokumentace na
místní komunikace od firmy WAY
project, s. r. o. Jindřichův Hradec.
Jde o zpracování projektu na vybudování nové cesty „Za Rodovi“, na
komunikaci k hospodářskému dvoru, parkovací stání před mateřskou
školou, chodník okolo školky a úpravu hospodářského dvora.
Eliška Čermáková
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Krajské a senátní volby
proběhnou ve dnech
2. – 3. října 2020
Pro obec Zahrádky
a místní část Horní
Dvorce bude jeden volební okrsek se sídlem v obci Zahrádky.
Volební komise bude
mít čtyři členy a zapisovatelkou bude paní Jana
Heřmánková. První zasedání okrskové volební komise svolal starosta obce na
pondělí 7. září od 18.00 hodin do sálu Obecního domu
v Zahrádkách. Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR se budou konat v pátek 2. října 2020 v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
3. října 2020 v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Vítání občánků
Vítání občánků letos kvůli pandemii nového typu koronaviru proběhlo mimořádně až v neděli 12. července.
Tentokrát jsme vítali celkem čtyři děti – tři děvčata a jednoho chlapce. Ilona Jirotková, Jolana Hálová, Veronika
Svobodová i Sebastian Grausam byli během celého vítání moc hodní a vůbec neplakali. Za Obec Zahrádky malé
občánky přivítal starosta Miroslav Urbánek, za Myslivecký
spolek Zahrádky – Bukovice Josef Svoboda, za Spolek žen
Zahrádky Jana Bartáková a za Sbor dobrovolných hasičů
Zahrádky Otto Barták. Všichni dětem věnovali dárky na
památku. Program v podobě básniček a písniček tradičně zajistily děti z Mateřské školy Zahrádky s učitelkami
Janou Harudovou a Lucií Zemanovou.
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Potěšilo nás
Velice nás potěšil hezký pohled od dětí z tábora. Za tento
moc milý pozdrav velice děkujeme a přejeme jim krásné
prožití prázdnin, hodně zážitků a mnoho sluníčka.
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www.zahradky.cz

Společenská kronika
Vítáme mezi námi

Adélku Kohoutovou, Zahrádky, narozenou 3. srpna 2020
Andree a Ondrovi Kohoutovým

Blahopřejeme k narozeninám

Vondráková Alena, Zahrádky, oslavila dne 26. června 70 let
Barták Zdeněk, Zahrádky, oslavil dne 13. srpna 78 let
Kohout Karel, Zahrádky, oslaví dne 29. srpna 90 let

Opustila nás

Božena Kohoutová, Zahrádky, zemřela dne 26. července 2020

Co jsme psali před dvaceti lety
• Starostka obce Eliška Novotná připomněla založení místní mateřské školy. Před čtyřiceti lety v roce
1980 proběhla 15. srpna kolaudace přestavby jednotřídní školy
v Zahrádkách na mateřskou školu. Stavba se tehdy prováděla v akci
„Z“. Na stavbě se mimo jiné podílelo JZD Svornost nebo Výrobní
družstvo Styl Studená. Celá stavba stála 1 600 000 Kč. Školka byla
vyprojektována pro 60 dětí, se záměrem svážet je do zařízení z okolí. V sobotu 30. srpna se konalo

slavnostní otevření.
• Obec Zahrádky pořádala k výročí
20 let od otevření školky Den otevřených dveří a setkání současných
a bývalých zaměstnanců.
• Zastupitelstvo schválilo stavbu přístřešku v obecním hospodářském
dvoře.
• Z kroniky obce – jaro 1934 – V polovině měsíce dubna bylo krásné
počasí s teplotami přes 20 stupňů. Začaly kvést ovocné stromy.
V neděli 6. května ale přišla velká bouřka a kroupy, které květy ze

stromů otloukly. V květnu začali
zdejší obchodníci Ladislav Kolman
a Josef Popelka prodávat pivo v uzavřených lahvích a to 1 l za 2,60 Kč.
Místní hostinští tak museli zlevnit, protože prodávali pivo 1 l za
3 Kč. Dne 21. května 1934 měli
zdejší občané katolického vyznání schůzi za příčinou stavby nové
kaple. Dne 25. května 1934 zemřel
farář z Palupína František Homola.
Pohřeb se konal za velké účasti na
nově zřízeném hřbitově v Palupíně
a farář tam pohřben jako první.

Slavnostní otevření mateřské školy
v roce 1980
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Zdravotní středisko
Strmilov
oznamuje občanům čerpání
dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa
Matoušková
nebude ordinovat
z důvodu dovolené
17. 8.–31. 8. 2020

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 17. SRPNA DO 13. ZÁŘÍ 2020
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

9.00
10.00
16–19
pondělí 24. 8.
16–19
8.30
čtvrtek 27. 8.

výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

20.00
16–19
16–19
8.30

obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

sobota 12. 9.

9.00

výtvarná dílna

kurz Šití bot – balerinky a nazouváky

dospělí

neděle 13. 9.

9.00

výtvarná dílna

kurz Šití bot – balerinky a nazouváky

dospělí

pondělí 17. 8.
čtvrtek 20. 8.
sobota 22. 8.

pondělí 31. 8.
čtvrtek 3. 9.
pondělí 7. 9.
čtvrtek 10. 9.

Keramika-kachle
kurz Barvení látek
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

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

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

LEV 23. 7.–22. 8.

PANNA 23. 8.–22. 9.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 9. 2020 – 11. 10. 2020 je v pondělí 7. září 2020.
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 kresby záhlaví Zbyněk Honzal | Distribuci
roznáškou do domácností místních předplatitelů a prodej zajišťuje obecní úřad | Náklad 110 ks | Roční
předplatné 60 Kč | Cena jednoho výtisku 5 Kč | Redakční uzávěrka dne 10. 8. 2020 | Grafické zpracování
a sazba Marek Petráň – www.dtpcom.cz
Registrační číslo MK ČR E 11677

© 1995–2020 OBEC ZAHRÁDKY | elektronická verze ke stažení na www.zahradky.cz

