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ZPRAVODAJ
Z jednání zastupitelstva
obce Zahrádky
Poslední jednání zastupitelstva proběhlo ve čtvrtek
6. května. Na programu schůze byl jen jeden bod,
a to návrh ochranných pásem studní v k.ú. Horní
Dvorce.
Návrh ochranného pásma vznikl na popud měs‑
ta Strmilov, které má v katastrálním území Horní
Dvorce prameniště se třemi studnami. Město chce
chránit vydatnost studní zejména vzhledem k sou‑
sednímu lomu a možnému stažení spodní vody při
hloubkové těžbě. Zastupitelé o navrženém ochran‑
ném pásmu diskutovali a rozhodli, že schválení ma‑
teriálu odloží na příští jednání, kterého by se měl
zúčastnit zpracovatel návrhu ochranného pásma
a mohl tak zodpovědět otázky zastupitelů. U studní
jsou navrženy dvě pásma ochrany. Všichni majitelé
dotčených pozemků včetně obce Zahrádky byli zpra‑
covatelem osloveni. Ochranné pásmo například zna‑
mená omezení hnojení nebo skládkování.
Eliška Čermáková

Zahrádecká pouť bude bez atrakcí
Těšit se ale můžete na pouťový trh

V neděli 16. května se bude konat tradiční zahrá‑
decká pouť. Bohužel ani letos nemůžeme na náves
pozvat kolotoč a další atrakce, protože to aktuál‑
ní opatření nedovolují. Možné je ale pořádání trhů,
takže využijeme alespoň této možnosti a přijede
k nám stánek s trdelníkem, proutěným zbožím,

ponožkami a také s ka‑
belkami, dětským zbo‑
žím a módou pro ženy.
Stánky budou na náv‑
si zhruba od 10 do 15
hodin.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Hasiči provedli jarní údržbu
čističky odpadních vod

Úřední doba v pondělí
od 16 do 19 hodin

Mateřská škola Zahrádky

Děkujeme členům místního sdružení dobrovolných
hasičů, kteří vyčistili dno nádrží obecní kořenové čis‑
tičky. Pravidelná údržba je nutná ke správné funk‑
ci čističky.

Ani vyčištění hnízda čápy
do Zahrádek nepřilákalo
Čapí hnízdo u horního
rybníka je už druhým
rokem prázdné. Letos
jsme hnízdo vyčistili,
ale ani tak k zahnízdě‑
ní žádné bílé krasav‑
ce nenalákalo. Sem
tam se okolo sice ně‑
jaký čáp mihl, ale bo‑
hužel dlouho nezůstal.
Doufejme, že příští rok
si nějaký nový čapí pár
naši obec vybere pro
svůj letní domov.

Mateřská škola Zahrádky mohla od 12. dubna po
nucené pauze otevřít pro předškoláky a děti rodičů
vybraných profesí. Děti se musely pravidelně tes‑
tovat, ale vše s pomocí rodičů bez problémů zvlád‑
ly. Od 10. května se do školky mohly konečně vrátit
všechny děti, a to už bez nutnosti testování i noše‑
ní roušek. Jsme rádi, že máme zase všechny děti
pohromadě, moc jsme se na ně těšili a doufáme,
že už to takto do prázdnin vydrží.
Ve čtvrtek 29. 4. 2021 jsme i přes malý počet dětí
oslavili „tradici čarodějnic.“ Děti se oblékly do kos‑
týmů čarodějů a čarodějnic, opekly si buřty a na‑
konec se vydováděly při soutěžích. Za odměnu děti
dostaly sladkosti.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

Silniční etapový závod RBB Tour
2021 opět povede přes Zahrádky

V sobotu 5. června bude obcí Zahrádky projíždět II.
etapa silničního etapového závodu RBB Tour 2021.
Trať 22. ročníku Memoriálu Jiřího Hudínka povede
z Popelína přes Horní Olešnou, Zahrádky a Bořetín
zpět do Popelína. Upozorňujeme proto na dočas‑
né omezení dopravy a prosíme o obezřetnost na
silnicích.
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Spolek žen Zahrádky chystá dětem k jejich svátku překvapení
Už je to dlouho, co jsme nic ne‑
pořádali, protože covidová doba
nám v loňském roce omezila veš‑
kerou aktivitu pro naše děti. A ani
letos jsme pro naše nejmenší ne‑
mohli pořádat karneval, který
jsme loni ještě stihli těsně před
vyhlášením nouzového stavu.
Ke dni dětí jsme rádi jezdili na
výlet vlakem do zoo nebo jinam.
Loni nám nebylo přáno, přesto

se nám povedlo, i když o měsíc
déle, užít si hezké dětské odpo‑
ledne na hřišti. Zapůjčili jsme si
dva nafukovací hrady, a proto‑
že nám počasí přálo, bylo to moc
pěkné odpoledne plné slunce,
vody, buřtů a smíchu.
Letos si vzhledem k součas‑
né době ještě výlet netroufneme
podniknout, a proto jsme si pro
naše nejmenší k jejich svátku
připravili jako dárek překvapení,
které je doufáme potěší a dlou‑
ho vydrží.
Tento dárek pro děti najdete při‑
bližně týden před jejich svát‑
kem v ulici, kde je Pekařství
Kolmanovi. Zatím více neprozra‑
dím, ale jestli se vše povede tak,
jak si představujeme, tak to jistě
nepřehlédnete. Jenom můžu do‑
dat, že překvapení bude dostupné
všem dětem, a pokud si troufnou,

Co jsme psali před dvaceti lety?
» V úvodním slově shrnula sta‑
rostka obce stavební akce, kte‑
ré zrovna probíhaly nebo byly
v plánu. Ukončena byla stavba
hospodářského dvora, probíha‑
la obnova veřejného osvětlení,
rekonstrukce Domku, stav‑
ba kořenové čističky odpad‑
ních vod nebo úpravy veřejného
prostranství.
» V obecních lesích probíhalo sá‑
zení stromků za odměnu 2 Kč/
sazenice.
» V mateřské škole se konala be‑
sídka ke Dni matek.
» Obec požádala o dotaci na za‑
vedení veřejného internetu do
místní knihovny.
» Zahrádecká poštovna nabíze‑
la kromě běžného poštovního
zboží také cukrovinky a filmy do
fotoaparátů.
» Členové Zahrádeckého lout‑
kového divadla sehráli u pří‑
ležitosti Zahrádecké pouti
u Plecháčových pod lípou hned
pět pohádek.

www.zahradky.cz

» Z kroniky obce z léta roku
1935 jsme se dozvěděli, že
11. srpna byla v Zahrádkách
dožínková slavnost. Silnici
Zahrádky – Horní Olešná po‑
máhali stavět nezaměstnaní,
kterým ministerstvo práce pla‑
tilo 6 Kč denně. Začalo se lámá‑
ním kamene a na stavbu silnice

tak i dospělým. Bude jenom na
vás, kdy a kolikrát si dárek užije‑
te (kdo si hraje nezlobí)!
Na závěr bych chtěla všem obča‑
nům za Spolek žen Zahrádky po‑
přát, vzhledem k aktuální situaci,
zejména pevné zdraví a nervy.
A dětem slibuji, že jak jen to tro‑
chu půjde, tak se brzy sejdeme
na nějaké akci.
Jana Bartáková, předsedkyně
Spolku žen Zahrádky

přispěl lihovar částkou 1100 Kč.
V létě roku 1935 ustavil se
v Zahrádkách „Sportovní klub“,
který si zřídil fotbalové hřiště na
půjčeném pozemku u Valentova
lesa. Prvními funkcionáři klu‑
bu byli Ladislav Sejrek, Josef
Barták a Josef Kolman.

Předseda MNV L. Blecha a kronikář J. Beran mají radost z dobrého průběhu brigády.
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám

Bartáková Božena, Zahrádky, oslavila dne 4. května 80 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslavila dne 6. května 76 let
Štěbeták Vít, Zahrádky, oslaví dne 20. května 73 let
Bartáková Marie, Zahrádky, oslaví dne 26. května 75 let
Urbánková Eliška, Zahrádky, oslaví dne 26. května 78 let

Opustili nás

Ladislav Bína, Zahrádky, zemřel dne 12. dubna 2021
Ladislav Dvořák, Horní Dvorce, zemřel dne 9. května 2021

KALENDÁŘ OBCE OD 17. KVĚTNA 2021 DO 13. ČERVNA 2021
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ.

pondělí
16–19
17. 5.
16–19
čtvrtek 20. 5. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

pondělí
16–19
24. 5.
16–19
čtvrtek 27. 5. 8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

pondělí
31. 5.
čtvrtek 3. 6.

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

20.00
pondělí 7. 6. 16–19
16–19
čtvrtek 10. 6. 8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

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

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

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM
býk 20. 4.–20. 5.

blíženci 21. 5.–20. 6.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 6. 2021 – 11. 7. 2021 je v pondělí 7. června 2021.
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