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Z jednání zastupitelstva obce Zahrádky
V pořadí čtvrté jednání zastupitelstva
obce se uskutečnilo ve čtvrtek 1. dub‑
na. Zastupitelé řešili hospodaření ma‑
teřské školy nebo chystané výběrové
řízení na připojení vrtu a úpravnu
vody.
Zastupitelé souhlasili s hospoda‑
řením Mateřské školy Zahrádky
v roce 2020 a schválili účetní závěr‑
ku ke dni 31. 12. 2020 bez výhrad.
Mateřská škola Zahrádky skončila se
ziskem z hlavní činnosti 24 970,51 Kč
a z doplňkové činnosti (turistická
ubytovna) v zisku 84 086,41 Kč. Zisk
z hlavní i doplňkové činnosti bude
rozdělen do rezervního fondu a do
fondu odměn.
Na minulém zastupitelstvu byl schvá‑
len záměr prodeje části pozemku
p. č. 18/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú.
Zahrádky. Na tento záměr byla do‑
ručena nabídka za cenu 100 Kč/m2
od pana Jana Čermáka, majitele sou‑
sedního pozemku. Zastupitelé schvá‑
lili prodej pozemku s tím, že veškeré
náklady spojené s převodem hradí
kupující. Jde o část pozemku před za‑
hradou kupujícího.
Obec Zahrádky získala dotaci ze
Státního fondu životního prostředí

na akci „Zahrádky‑připojení vrtu
a úpravna vody,“ a to v maximální
možné výši 3 mil. Kč. Předpokládaná
cena akce je 4,9 mil. Kč. Na tuto
akci je nutno vyhlásit výběrové ří‑
zení. Administrací výběrového ří‑
zení zastupitelé pověřili firmu PL
realizace, s.r.o. Zastupitelé rozhod‑
li oslovit k podání cenové nabíd‑
ky na tuto akci celkem sedm firem.
Pro zajištění průběhu výběrového ří‑
zení stanovilo zastupitelstvo komisi
pro otevírání obálek ve složení: Petr

Barták, Ing. Zdeněk Král, Ing. Lenka
Procházková, Ing. Miroslav Urbánek
a Mgr. Luboš Müller. Byla stano‑
vena také komise pro hodnoce‑
ní nabídek ve složení: Petr Barták,
Ing. Zdeněk Král, Mgr. Luboš Müller,
Ing. Miroslav Urbánek. Zastupitelé
na závěr také schválili výzvu k po‑
dání nabídek s lhůtou do 20. dub‑
na 2021 a návrh závazné smlouvy
na akci „Zahrádky – připojení vrtu
a úpravna vody“.
Eliška Čermáková
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Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Kontejner na velkoobjemový odpad
Informujeme občany, že 23. 4. 2021 bude v obci přistaven kontejner na velkoob‑
jemový odpad v hospodářském dvoře v Zahrádkách. Bezplatně je možné odložit
starý nábytek, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramiku
(umyvadla, vany, toalety) a jiné velké věci, které se nevejdou do popelnice. Do kon‑
tejneru nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky, tříděný odpad, biologický odpad
a stavební suť. Současně budeme shromažďovat v hospodářském dvoře všechny
elektrospotřebiče.

Úprava terénu okolo zastávky
na Šafranici
Děkujeme společnosti Jistuza, že upravili okolí zastávky na
Šafranici. Poté, co byla zastávka opravena a vybavena solá‑
rním osvětlením, pokračujeme v kultivaci okolí zastávky.
Došlo tady k odtěžení kamene a vedle budovy tak vznikl
volný prostor, který ještě bude dále uklizen, aby prostře‑
dí zastávky bylo hezčí.

Termín pro online Sčítání lidu, domů a bytů
se prodlužuje do 11. května
Český statistický úřad prodlužuje
online fázi sčítání. Umožní tak se‑
číst se přes internet až do 11. května.
„Prodloužení elektronického sčítá‑
ní reaguje na přechodnou nedostup‑
nost systému během prvního dne.
Cílem je mimo jiné rozložit zátěž na aplikaci do delšího
časového úseku. Lidé se tak navíc v současné epidemické
situaci budou moci sečíst bezkontaktně online po celou

dobu sčítání, tedy i v době distribuce listinných formulá‑
řů sčítacími komisaři,“ uvedl předseda Českého statistic‑
kého úřadu Marek Rojíček. Sečíst se přes internet bude
možné odkudkoliv až do 11. května na webu www.scita‑
ni.cz. Informační leták jste obdrželi v březnovém vydání
zpravodaje. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst
online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný
sčítací formulář.

Informace k provozu Mateřské školy Zahrádky od 12. dubna 2021
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ome‑
zení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi
rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání
nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem:
• které mají povinné předškolní vzdělávání (poslední rok
před nástupem do školy) ve skupině maximálně 15 dětí.
• Jejichž zákonní zástupci jsou zdravotničtí pracovní‑
ci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými
pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v ma‑
teřské škole, základní škole, školní družině, školním
klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá
nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými
pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany
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veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1
a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozděj‑
ších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České repub‑
liky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení
a okresních správ sociálního zabezpečení nebo zaměst‑
nanci Finanční správy České republiky. (Zákonní zá‑
stupci musí doložit potvrzení o zaměstnání, že se jedná
o vybranou profesi.)
V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogič‑
tí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou
povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
Děti a zaměstnanci školky budou 2× za týden testovány
antigenními testy.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky
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Zápisy do Mateřské
Nekrmte koně
školy Zahrádky budou Prosím občany (děti) Zahrádek a při‑
lehlých obci, NEKRMTE nám koně
bez dětí i rodičů
na pastvině, skrz elektrickou pásku
a NEVSTUPUJTE do ohrady mezi
stádo koní! Je pro mne prioritou
bezpečnost Vás, Vašich dětí a zdraví
koní! Koně mají vše, co potřebují, kr‑
mením můžete způsobit koním těžké
bolesti břicha až smrt. Děkuji
Andrea Kohoutová (Penzion Mlýn)

Zápis do MŠ bude probíhat bez osob‑
ní přítomnosti dětí a zákonných zá‑
stupců od 2. 5.–16. 5. 2021. Tiskopisy
jsou ke stažení na www.zahradky.cz
pod mateřskou školou. Vyplněné žá‑
dosti zašlete poštou na adresu školy:
Mateřská škola, Zahrádky 70, 378 53
Zahrádky.
K žádosti dodejte – kopii očkovacího
průkazu (pokud není dítě očkované je
třeba mít doklad, že je dítě proti náka‑
ze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, kte‑
ré plní povinné předškolní vzdělává‑
ní), plus čestné prohlášení k očkování
a kopii rodného listu dítěte.

Z historie – co jsme psali před dvaceti lety
• V obci probíhali Komplexní po‑
zemkové úpravy. Starostka obce
v úvodním slově vysvětlovala, co
konkrétně to znamená. Řešilo se
také rozšíření silnic okolo obce,

například na Domašín nebo Horní
Olešnou.
• Zahrádky se staly zakládající obcí
mikroregionu Podjavořicko.

Zahrada Mateřské školy Zahrádky. Před dřevníkem býval bazén.

• Zastupitelé rozhodli podat přihláš‑
ku do soutěže Vesnice roku 2001.
• Obec nabízela jako brigádu sázení
stromků v obecním lese.
• Byl zahájen provoz hospodářského
dvora.
• V Tříkrálové sbírce bylo vybráno
v Zahrádkách a Horních Dvorcích
1 800 Kč.
• Okresní veterinární správa infor‑
movala o výskytu varroázy včel
v našem kraji.
• Mateřská škola informovala o chys‑
taném zápisu dětí do školky.
• Z kroniky obce z června roku
1935 jsme se dozvěděli, že v obci
probíhalo cvičení branné výcho‑
vy. V textilní továrně v Doubravě
byla založena odborová organiza‑
ce textilního dělnictva. Ve dnech
27. a 28. června byla teplota ve stí‑
nu 35 °C. Teplé počasí uspíšilo do‑
zrání obilí a sklizeň byla velmi brzy.
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Kubíčková Marie, Zahrádky, oslavila dne 8. dubna 77 let
Lutovský Josef, Zahrádky, oslavil dne 9. dubna 74 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslavila dne 10. dubna 90 let
Novotná Eliška, Zahrádky, oslaví dne 12. dubna 77 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslaví dne 24. dubna 77 let

KALENDÁŘ OBCE OD 12. DUBNA 2021 DO 16. KVĚTNA 2021
DATUM
pondělí 12. 4.
čtvrtek 15. 4.
pondělí 19. 4.
čtvrtek 22. 4.
pondělí 26. 4.
čtvrtek 29. 4.
pondělí 3. 5.
čtvrtek 6. 5.
pondělí 10. 5.
čtvrtek 13. 5.

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ.

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

veřejný internet, časopisy, knihy
dle přihlášení

obec
obec

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, časopisy, knihy

obec

8.30

čekárna bus

dle přihlášení

obec

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

veřejný internet, časopisy, knihy
dle přihlášení

obec
obec

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

veřejný internet, časopisy, knihy
dle přihlášení

obec
obec

20.00
16–19
16–19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárna bus

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, časopisy, knihy
dle přihlášení

obec
obec

Pro přihlášení cesty mikrobusem do Strmilova se hlaste u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms), děkujeme.

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
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

BERAN 21. 3.–19. 4.

BÝK 20. 4.–20. 5.
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