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ZAHRÁDECKÝ

ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
Zahrádecký zpravodaj měl sice měsíc prázdniny, ale za‑
stupitelé se scházeli i přes léto. V srpnu se řešilo roz‑
počtové opatření a úprava smlouvy s firmou AVE. Na
programu zářijového jednání byla také rozpočtová opat‑
ření a schválení zapojení obce do dotačního programu
kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“.
Srpnové rozpočtové opatření se týkalo přesunu finanč‑
ních prostředků. V dalším bodě zastupitelé schválili do‑
datek ke smlouvě se společností AVE s navýšením cen
o 5,5 %. Společnost požádala o schválení dodatku kvůli
zvýšeným nákladům na svoz odpadu.

Zářijová rozpočtová opatření se týkala navýšení finanč‑
ních prostředků určených na těžbu dřeva a úklid kles‑
tí po těžbě dřeva a také na opravu místní komunikace.
V dalším bodě zastupitelé schválili zapojení obce do
dotačního programu kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“. Více informací o tom, pro koho je podpora
určena, a jak si o dotaci zažádat, najdete na str. 3 toho‑
to zpravodaje.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Kontejner na
velkoobjemový odpad bude
k dispozici v sobotu 1. října
Informujeme občany, že v sobotu 1. října bude
v hospodářském dvoře přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad. Bezplatně je zde možné
odložit starý nábytek, matrace, podlahové krytiny
(koberce, linolea), sanitární keramiku (umyvadla,
vany, toalety) a jiné velké věci, které se nevejdou
do popelnice. Do kontejneru nepatří nebezpečný
odpad, pneumatiky, tříděný odpad, biologický od‑
pad a stavební suť. Zároveň zde budou přistave‑
ny sudy určené na nebezpečný odpad, do kterých
bude možné odkládat zbytky barev včetně prázd‑
ných obalů od nich. V hospodářském dvoře bude
možné také odevzdat všechny elektrospotřebiče.
Upozorňujeme občany, že do hospodářského dvo‑
ra nepatří pneumatiky.

Komunální volby do obecního
zastupitelstva se budou konat 23.
a 24. září 2022
Po čtyřech letech se ve dnech 23. a 24. září 2022 usku‑
teční volby do zastupitelstev obcí a měst, tedy i volby
do Zastupitelstva obce Zahrádky. Stejně jako v minu‑
losti bude v Zahrádkách jedna volební místnost a jeden
volební okrsek. Volební místnost v sále obecního domu
bude otevřena v pátek 23. září 2022 od 14:00 do 22:00
a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00.
JAKÝM ZPŮSOBEM OBDRŽÍ VOLIČI HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky musí být ze zákona doručeny voličům
nejpozději tři dny před volbami. Pokud volič hlasovací
lístek neobdrží, dostane ho přímo ve volební místnosti.
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volič může hlasovat pouze ve volební místnosti pro vo‑
lební okrsek, kde je přihlášen k trvalému pobytu, proto‑
že tam je zapsán do stálého seznamu voličů. K volbám
je tedy potřeba vzít s sebou občanský průkaz nebo ces‑
tovní pas. Po prokázání totožnosti a státního občanství
obdrží volič šedou úřední obálku. Poté v prostoru urče‑
ném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky
upravený hlasovací lístek a úřední obálku vhodí před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
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Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Upozorňujeme občany,
že do kontejneru na bioodpad
(u kořenové čističky) nepatří
větve. Kontejner vyváží obec
Studená a ta má podmínku, že
tam větve nesmí být, protože
je neumí zpracovat. Do kon‑
tejneru patří jen tráva, listí
a další drobný bioodpad. Toto
upozornění je vyvěšeno i přímo na místě.
Děkujeme.

HLASOVACÍ LÍSTEK
Volby do zastupitelstev obcí jsou jedinými volbami,
ve kterých jsou všechny volební strany a všichni kan‑
didáti uvedeni na jediném hlasovacím lístku. Pro vol‑
by do Zastupitelstva obce Zahrádky jsou volební strany
na hlasovacím lístku ve vylosovaném pořadí uvedeny
takto: 1. Kristýna Bartušková, 2. Josef Kohout, 3. Pro
lidi Zahrádky a Horní Dvorce, 4. Marek Rod, 5. Sdružení
nezávislých kandidátů Zahrádky I.
JAK HLASOVAT
Pro obec Zahrádky může volič uplatnit až 7 hlasů
a může využít jeden ze tří možných způsobu hlasování:
1. Volba jedné volební strany – Volí se všech 7 kandi‑
dátů z jedné volební strany. Z jiných stran volič nevolí
nikoho. Křížkem označí jen název volební strany. Pokud
volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již
v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení
kandidátů u této volební strany se v takovém případě
nepřihlíží. 2. Volba jednotlivých kandidátů z různých
stran – Křížkem je možné označit nejvíce 7 kandidátů
z hlasovacího lístku, pokud jich volič označí více, bude
hlasovací lístek neplatný. 3. Volba volební strany a současně jednotlivých lidí – Křížkem volič označí volební
stranu a z jiných volebních stran křížkem označí kan‑
didáty. V tomto případě dá hlas jednotlivě označeným
kandidátům. Z označené volební strany dá hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
září 2022

Zahrádky se zapojily do dotačního
programu kraje.
Jihočeský kraj spustil dotační program s názvem „My
v tom Jihočechy nenecháme II”, který má pomoci rodi‑
nám s dětmi a seniorům. To, že se i Zahrádky do progra‑
mu zapojí, rozhodli zastupitelé na svém jednání 1. září.
Obecní úřad bude žádosti o příspěvek přijímat a admi‑
nistrovat. Obec také polovinu příspěvku pro seniory pří‑
mo i zaplatí.

Kdo má na příspěvek nárok?
I. PODPORA RODIN S DĚTMI DO 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI
POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI NA DĚTI DO 8 LET VĚKU
Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem
v Zahrádkách, a to do dovršení 3 let věku nebo pobírající
příspěvek na péči do dovršení věku 8 let. Podmínkami
přiznání podpory je pobírání přídavku na dítě nebo pří‑
spěvku na bydlení. Nárok na podporu mají také ty rodi‑
ny, které mají čistý měsíční příjem připadající na člena
domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč. Výše podpo‑
ry je potom 4 000 Kč na jednotlivce.

Hospodářská budova na zahradě
mateřské školy má novou střechu
Během letních prázdnin byla opravena střecha skla‑
du hraček a garáže u mateřské školy. Výměnu krytiny,
latí a okapů prováděl Dušan Barták, jehož firma byla
vybrána ve výběrovém řízení na tuto zakázku za cenu
228 988,63 Kč bez DPH. Na opravu obec získala dotaci
od Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova ve
výši 136 000 Kč. Střešní krytina byla v havarijním sta‑
vu a do domku zatékalo.

www.zahradky.cz

II. PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO
DŮCHODU
Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem
v Zahrádkách, které jsou poživateli starobního, vdov‑
ského nebo invalidního důchodu, které pobírají důchod
v maximální výši 16 000 Kč. Pokud osoba žije ve společ‑
né domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem,
případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem
připadající na člena společné domácnosti činí včetně
důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně
12 000 Kč. Výše podpory je stanovena pro poživatele
důchodu, kteří žijí samostatně, 4 000 Kč a pro poživate‑
le důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, 3 000 Kč
na každého člena společné domácnosti, který je podpo‑
rovaným poživatelem důchodu.
Pokud spadáte do jedné z uvedených kategorií, můžete
si o příspěvek zažádat na obecním úřadě, kde vám také
budou poskytnuty další informace, a kde bude žádost
a další potřebné dokumenty připraveny k vyzvednutí.
Úřední hodiny jsou každé pondělí od 16:00 do 19:00.
Více informací na www.myvtomjihocechynenechame.cz

Mateřská škola Zahrádky
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 byl slavnostně zahájen školní
rok 2022/2023 za účasti pana starosty Ing. Miroslava
Urbánka. Pro letošní rok je přihlášeno 17 dětí. Přejeme
našim školáčkům, ať se jim v mateřské škole líbí a ro‑
dičům hodně radosti ze svých dětí.
Jana Harudová,
ředitelka MŠ Zahrádky
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Výtvarná dílna Zahrádky
Ve Výtvarné dílně Zahrádky se ve
dnech letních prázdnin a dovole‑
ných konaly dva kurzy.
První kurz se konal 30. 7. 2022 a vy‑
ráběli jsme stříbrné šperky. Jedná
se o naprosto unikátní techniku, kte‑
rou vynalezli v Japonsku. Různé
přístroje obsahují i drahé kovy,
a když už nám přístroje doslouží,
tak se tyto kovy recyklují. Do pří‑
strojů se také používá stříbro, ale
pro tyto účely je potřeba ryzejší stří‑
bro, než z jakého se šperky běžně
vyrábí. Japonci vynalezli jak zpraco‑
vání stříbra z přístrojů, tak i způsob
využití. A my jsme právě pracovali
s takovýmto stříbrem. Je to poměr‑
ně pomalý proces, než šperk vznik‑
ne. Výsledek stojí za to. Byla to moc
krásná práce.

Druhým kurzem byla výroba šperků z lesklé pryskyřice. Tento kurz
se konal 20. 8. 2022. Vyráběli jsme
klasicky odlitou pryskyřici do forem
zdobenou přírodninami, které jsme
si museli dopředu nasušit a vyliso‑
vat. O tento kurz byl velký zájem,
a proto jsme se rozhodli s paní lek‑
torkou, že uskutečníme 15. 10. 2022
pokračující kurz. Budeme se zabý‑
vat probarvováním pryskyřice, zdo‑
bením třpytkami, výrobou vlastní
formy a lakováním ploch.
Všechny uvedené kurzy vedla paní
Lenka Kubů z Prahy, která byla
v naší dílně v červenci poprvé. Paní
Kubů má šperkařské zkoušky a je ve
svém oboru odbornice.
Marcela Daňhelová,
provozní Výtvarné dílny Zahrádky

Společenská kronika
Vítáme mezi námi

Radovana Hálu, Zahrádky,
narozeného 30. srpna 2022 Vendule a Karlovi Hálovým

Blahopřejeme k narozeninám
Jiří Blecha, Horní Dvorce, oslaví dne 11. září 76 let
Růžena Straková, Zahrádky, oslaví dne 12. září 81 let
František Müller, Zahrádky, oslaví dne 18. září 85 let
Olga Brunerová, Zahrádky, oslaví dne 19. září 77 let
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Spolek žen Zahrádky zve
všechny deti a rodice na

Na deti ceká nekolik
pohádkových zastavení,
odmeny a na záver
opékání burtu.

V nedeli 25. zárí 2022 od 14:00 do 16:00.
Start je v Zahrádkách u hrbitova. Pro deti je
vstup zdarma, dospelí zaplatí 50 Kc.

Michaela Hejdová tímto také moc děkuje zahrádeckým
hasičům, že může jejich prostory využívat.
www.zahradky.cz

V sobotu 17. září projedou přes Zahrádky desítky au‑
tomobilových veteránů. Přímo v obci budou mít oko‑
lo 11:00 stanoviště na přesnost zastavení mezi kužely.
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Co jsme psali před dvaceti lety
• Kořenová čistička odpadních vod
byla uvedena do trvalého provozu
a starostka obce v úvodním slově
rekapitulovala přípravy na stav‑
bu. O potřebě čistit odpadní vody
se v Zahrádkách mluvilo už od
roku 1971, kdy se začala projek‑
tovat stavba kanalizace. Čistička
ale spolu s kanalizací nakonec ne‑
vznikla a obec tak musela Povodí
Vltavy za vypouštění odpadních
vod do Hamerského potoka pla‑
tit. V roce 1994 to bylo 141 000 Kč
ročně. Kořenová čistička odpad‑
ních vod tak vyřešila dlouhodobý
problém Zahrádek. Před spuště‑
ním ostrého provozu byla čistič‑
ka rok ve zkušebním provozu, kdy
se pravidelně měřily hodnoty nej‑
různějších látek ve vodě, která do
čističky přitékala a v té, která z ní
odtékala. Výsledky jednoznačně
potvrdily funkčnost systému a čis‑
tička od té doby funguje dodnes.
• Kvůli povodním, které v roce 2002
zasáhli velkou část republiky, byly
kráceny dotace z Programu obnovy venkova a peníze byly využi‑
ty na řešení následků povodní.
Zahrádky tak přišly o slíbené fi‑
nance na veřejné osvětlení, rekon‑
strukci schodiště v MŠ a další akce
v celkové výši 413 000 Kč. Obec
také nabízela postiženým povod‑
němi ubytování v turistické uby‑
tovně za 50 % ceny a obecní úřad
vybíral příspěvek od obyvatel na
pomoc postiženým povodněmi.

Informace

Obecní knihovna
každé pondělí 16:00–19:00 hod.
Úřední hodiny obecního úřadu
každé pondělí 16:00–19:00 hod.

• Výtvarná
dílna
Zahrádky zvala na
3. ročník Zářijového
setkání. Na programu
„Hedvábného odpole‑
dne“ byla kromě ma‑
lování na hedvábí také
recitační soutěž, taneč‑
ní vystoupení nebo živá
hudba.
• Z kroniky obce z léta
roku 1937 jsme se
dozvěděli, že se
v Zahrádkách slavi‑
lo 40. výročí založe‑
ní sboru dobrovolných
hasičů a bylo otevřeno
nové hasičské skladi‑
ště nazvané „Hasičský
dům“. Starostou hasič‑
ského sboru byl Rudolf
Barták č.p. 2. a velite‑
lem Tomáš Barták č.p.
71. Na programu oslav
byla například ukázka
cvičení hasičského sbo‑
ru, kdy hasiči demonst‑
rovali hašení požáru
vzniklého výbuchem
parního kotle ve zdej‑
ším lihovaru. Odpolední
zábava se konala na za‑
hradě Františka Štefla
č.p. 1 a večerní taneční
zábava pak v hostinci
Josefa Bartáka.

Mikrobus do Strmilova
Mikrobus jezdí podle přihláše‑
ní každý čtvrtek. Odjezd z au‑
tobusové zastávky v obci je
v 8:30 hod. Pro přihlášení ces‑
ty mikrobusem do Strmilova se
hlaste u paní Marie Kubíčkové
na tel: 720 649 489 (stačí sms).

Stavba kořenové čističky
odpadních vod

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 6. října v
19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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