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ZAHRÁDECKÝ

ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce Zahrádky
Poslední jednání zastupitelstva obce Zahrádky se uskuteč‑
nilo ve čtvrtek 4. března. Na programu byly jen čtyři body.
Prvním z nich bylo určení zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem územního plánu při zpracování návrhu
zprávy o uplatňování územního plánu obce Zahrádky.
Pořizovatel územního plánu, tedy Městský úřad Jindřichův
Hradec, má každé čtyři roky povinnost předložit zastupi‑
telstvu zprávu o uplatňování územního plánu za uplynu‑
lé období. V případě naší obce se jedná o druhou zprávu
za období 2017–2021. Pro zpracování je třeba zvolit ur‑
čeného zastupitele, který bude spolupracovat s úřadem na

vyhotovení této zprávy. Zastupitelé na tuto funkci zvolili
Mgr. Luboše Müllera.
Zastupitelé také přijali záměr prodat část pozemku
p. č. 18/1 o výměře cca 14 m2 v k. ú. Zahrádky. Majitelé
sousedního pozemku požádali o odkup této části, protože
se nachází před vjezdem na jejich zahradu a mají v plánu
v tomto místě vjezd upravit a vybudovat chodník kolem
silnice.
Zastupitelé také schválili dvě rozpočtová opatření, která
například řeší vratku dotace na volby a na úroky z úvěru.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Končí splatnost místních poplatků
Splatnost místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu trvale žijících občanů v obci Zahrádky a poplatku
ze psů pro rok 2021 končí 31. března 2021. Majitelé rekreačních domů mohou poplatek za komunální odpad hra‑
dit ještě do 30. června 2021.
Nezapomeňte vyměnit od 1. 4. 2021 starou známku za novou na rok 2021.

Kam můžeme na
procházku?
Podle vládního nařízení platného od
1. března 2021 mohou lidé chodit na
procházky a běhat jen na území své
obce. Přinášíme proto pro lepší ori‑
entaci mapu katastru obce Zahrádky,
tedy území, na kterém se můžeme
volně pohybovat.

Tříkrálová sbírka 2021
Z důvodu epidemiologické situace nebylo letos možné ko‑
ledovat od domu k domu. Dárci ale mohli přispívat do za‑
pečetěných pokladniček na veřejně přístupných místech.
V Zahrádkách byly pokladničky dostupné na dvou mís‑
tech s tímto výtěžkem:
1. Obecní úřad – 769 Kč
2. Pekařství Kolman – 2 627 Kč
Celková částka 3 396 Kč z obou pokladniček je zhruba po‑
lovina toho, co se zde vybralo loni. I tak je to ale v porov‑
nání s celorepublikovým výnosem nadprůměrná částka,
což svědčí o štědrosti a dobrých srdcích Zahrádek. Mám
z toho velkou radost a upřímně všem dárcům děkuji.
Mgr. Magdaléna Zámostná,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
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Mateřská škola Zahrádky
Ve čtvrtek 18. února jsme si v naší školce uspořádali kar‑
neval. Děti si přinesly vlastní kostýmy, a tak jsme tu měli
například medvídka Pú, princeznu Elzu nebo policis‑
tu. Během dne děti plnily různé úkoly a soutěže, za které

potom dostaly sladkou odměnu. Karneval jsme zakončili
diskotékou. Věříme, že se tento den dětem líbil a že jsme
si ho všichni společně užili.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

Co jsme psali před dvaceti lety
• Obec Zahrádky již druhým rokem zveřejňovala výroč‑
ní zprávy výtvarné dílny a turistické ubytovny. Ve vý‑
tvarné dílně se v roce 2000 uskutečnilo pod vedením 30
lektorů celkem 40 kurzů, kterých se zúčastnilo 220 do‑
spělých klientů a dalších čtyřech cyklů kurzů se zúčast‑
nilo celkem 86 dětí. V turistické ubytovně se ubytovalo
v roce 2000 celkem 400 hostů a podáno bylo 2200 sní‑
daní, obědů a večeří.
• Zastupitelé rozhodli o přijetí úvěru 1 300 000 Kč na do‑
stavbu kořenové čistírny odpadních vod. Úvěr měla obec
splácet 16 let, tedy do konce roku 2016.
• Zastupitelé také podali žádost o dotaci z Programu ob‑
novy venkova, například na veřejné osvětlení.
• Chystalo se vítání občánků, na kterém byly vítány tyto
děti: Petr Barták, Jana Bartáková, Jakub Kubíček, Tomáš
Přibyl a Vendula Švecová.
• Zahrádecké žákovské hokejbalové družstvo informova‑
lo, jaké soutěže ho letos čekají.

• Z kroniky obce z roku 1935 jsme se dozvěděli, že proběh‑
ly volby do Národního shromáždění. Z 263 voličů přišlo
volit 250 lidí. Proběhly také volby do zemského a okres‑
ního zastupitelstva.

Vystoupení dětí z MŠ na dětském karnevale
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Štefl Josef, Zahrádky, oslavil dne 3. března 74 let
Barták Josef, Zahrádky, oslavil dne 10. března 80 let

KALENDÁŘ OBCE OD 15. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ.

pondělí 15. 3.

16–19

obecní úřad

čtvrtek 18. 3.

8.30

čekárny bus

pondělí 22. 3.

16–19

obecní úřad

čtvrtek 25. 3.

8.30

čekárny bus

pondělí 29. 3.

16–19

obecní úřad

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

19.00

Obecní dům, sál

Jednání zastupitelstva

obec

pondělí 5. 4.

16–19

obecní úřad

SVÁTEK

čtvrtek 8. 4.

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

čtvrtek 1. 4.

POZN.
úřední doba

dle přihlášení

obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

dle přihlášení

obec

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

obec

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

RYBY 19. 2.–20. 3.

BERAN 21. 3.–19. 4.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 12. 4. 2020 – 16. 5. 2021 je 6. dubna 2021.
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