25. ročník

srpen 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Poslední jednání zastupitelstva připadlo hned na první srpnový den. Ve čtvrtek 1. srpna bylo
v sále Obecního domu na programu sedm bodů a kromě třeba dalšího rozpočtového opatření
se řešily také obecní pozemky a jejich pronájem.
Nájemní smlouva na 37 hektarů obecních pozemků uzavřená dne 29. 9. 2004 už je
zastaralá a ani cena nájmu neodpovídá nájmům místně obvyklým v současné době. To samé
platí i o pozemcích v k. ú. Horní Dvorce. Zde došlo v roce 2014 k digitalizaci a některé
uvedené pozemky neodpovídají skutečnosti. Navíc dodatek č. 1 byl za minulého vedení obce
přijat bez záměru, a
z tohoto
důvodu
je
od počátku
neplatný.
Dodatek sice zvýšil nájem
za hektar, ale také nájemci
prodloužil výpovědní lhůtu
z jednoho roku na pět let.
Zastupitelé se tedy rozhodli
tuto smlouvu vypovědět,
aby
se
vše
uvedlo
do pořádku.
Obecní
pozemky
budou
opět
nabídnuty k pronájmu a
bude se o ně moci ucházet
kdokoli, kdo na nich bude chtít hospodařit. O dalších krocích budeme včas informovat
ve zpravodaji.
Zastupitelé také řešili i druhou záležitost týkající se pozemků. Rybářství Lipnice, kterému
patří rybník Pilský v Horních Dvorcích, doručilo na obec žádost o souhlas pro takzvané
rozhodnutí v pochybnosti, že část obecního lesního pozemku je ve skutečnosti vodní
plochou a neplní funkci lesa (jedná se o 66 m2). Žádosti zastupitelé vyhověli.
Zastupitelé také schválili Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky. Jde o dotaci na vybudování vrtu pitné vody v Zahrádkách, která
pokryje 60 % nákladů na stavbu.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Partnerství s MAS Česká Kanada
V prosinci se obec Zahrádky stala partnerem MAS (Místní akční
skupina) Česká Kanada. Ředitelka MAS Vilma Szutová
navštívila srpnové zasedání zastupitelstva a seznámila zastupitele
s činností akční skupiny a s možnostmi čerpání dotací.
Ještě letos bude možné využít výzvu z operačního programu
IROP – bezpečná doprava. V právě končícím období bylo
rozděleno 157 milionů korun. V dalším období bude vypsáno
hned šest operačních programů. Například z Programu podpory
venkova mohou prostřednictvím MAS Česká Kanada čerpat
dotace zemědělci, ale i nezemědělští podnikatelé.
Obec potom může využít programy, ze kterých se podporuje spolková činnost, opravy
vodovodů, budování osvětlení a podobně. Spoluúčast na projektech financovaných
prostřednictvím MAS Česká Kanada je pro obce 5 %.
Až bude mít obec informace k vypsaným programům, které by mohli využít místní
podnikatelé, budeme včas informovat ve zpravodaji.
Uzavření silnice před Bořetínem
Od 24. srpna do 25. září bude z důvodu rekonstrukce propustku uzavřena část silnice u obce
Bořetín směrem na obec Zahrádky. Uzavřená část silnice je dlouhá asi 2,5 kilometru a
objížďka bude vedena přes obec Palupín a Horní Dvorce.
Přechodná úprava provozu u obce Bořetín
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
9. 8. - 16. 8. a 20. 8. – 2. 9. 2019.
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat z důvodu
dovolené:
5. 8. – 16. 8. 2019
5. 8. – 9. 8. 2019 zastupující lékařka MUDr. Plocková, Trojstředisko
Jindřichův Hradec, 384 322 959;
12. 8. – 16. 8. 2019 zastupující lékařka MUDr. Ludmila Leitgebová,
DS Studená, tel. 384 490 515 – úterý a čtvrtek; pondělí, středa a pátek DS Dačice, Antonínská
61, tel 384 423 053.
Dle potřeby akutně nemocné ošetří také na DEO Nemocnice v Jindřichově Hradci.

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
V měsíci červenci proběhly 2 kurzy.
Začátkem července jsme se sešli s lektorkou Janou Dohnalovou
na kurzu Barvení látek
a Volné quiltování
pro mírně pokročilé.
Při barvení
látek
lektorka
používá
americké barvy, které
opravdu drží barvu a můžete se kdykoliv vrátit
k barvě, kterou potřebujete. Barvy lze vzájemně
míchat a získat tak širokou barevnici dle přání
každého.
Volné quiltování je ozdobné prošívání, které je
dalším stupínkem pro patchworkářky. Je to

způsob jak své dílo ještě povýšit a udělat
z něj opravdu mistrovské dílo.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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 SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
Ženy ze zahrádeckého spolku nelení ani
o prázdninách. V červenci jsme se pustily
do pravidelné údržby zeleně v obci.
Vyplely jsme prostor okolo pomníku,
ostříhaly keře na návsi a na plácku vedle
lihovaru.
Po domluvě se starostou jsme začaly
i s úpravou zahrady u mateřské školy.
Keře i stromy jsou v dost neutěšeném
stavu, a tak jsme si vzaly za úkol dodat
během prázdnin bujné vegetaci v zahradě
tvar a formu, kterou bude možné
do budoucna snáze udržet. Dost práce
nás zatím stálo pokusit se z vrb vytvořit tunel, kterým by mohly děti prolézat. Rozrostlé vrby
jsme ostříhaly a zapletly, tak aby tvořily potřebný tvar. Jak se to povedlo, bude vidět, až keře
více obrostou. Pokračovat budeme i v srpnu a doufáme, že až děti v září přijdou znovu
do školky, bude pro ně jejich zahrada útulnější i bezpečnější.
za Spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková
Zahrádky z ptačí perspektivy...
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 Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
I tentokrát budeme vzpomínat na to, co jsme psali v Zahrádeckém zpravodaji před dvaceti
lety. Hlavním tématem zpravodaje ze srpna roku 1999 byly pozemkové úpravy.
 Na Jindřichohradecku probíhaly komplexní pozemkové úpravy. Geodeti vyznačovali
hranice katastrů i jednotlivých pozemků.
 Zastupitelé schválili projekt na vybudování kořenové čističky odpadních vod.
 Obec se ucházela o přidělení grantu na projekt „Turistická ubytovna Zahrádky“
u České centrály cestovního ruchu. Grant měl pomoci vybavit ubytovnu lůžky a
lůžkovinami.
 Zastupitelé také schválili těžbu v obecních lesích v rozsahu asi 500 m3. Těžba měla
mimo jiné pomoci získat finanční zdroje pro splacení úvěru na plynofikaci obce.
 Podle Úřadu práce byla nezaměstnanost v okrese J. Hradec za první pololetí roku 1999
4,9 %. V obci Zahrádky byla nezaměstnanost 7,6 %.
 Zahrádecký spolek zval na Tancovačku na trávníku, která se konala 14. srpna a
k tanci, zpěvu a poslechu hrála kapela ze Strmilova.
 Ve výtvarné dílně se v srpnu 1999 uskutečnilo hned osm kurzů, a to například
řezbářství, keramika, předení na kolovratu nebo skleněná mozaika.
 V tehdejším zpravodaji bylo také otištěno několik záznamů z kroniky z roku 1930.
Tam se například psalo o oslavách narozenin prezidenta republiky Tomáše G.
Masaryka, které se uskutečnily v sále hostince Em. Svobody za veliké účasti
občanstva místního i z okolních obcí. Na oslavě třeba předvedli žáci zdejší školy živý
obraz „Hold panu prezidentovi a naší republice“. V březnu roku 1930 také sehráli
místní ochotníci dvě nové divadelní hry. Na konci října roku 1930 napadlo nečekaně
tolik sněhu, že se do Zahrádek několik dní nedostaly žádné automobily a sníh polámal
velké množství stromů. A při sčítání lidí bylo v Zahrádkách 2. prosince roku 1930
celkem 435 obyvatel.
FOTO VZPOMÍNKY
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Obezdívání Horního rybníka
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SDH Zahrádky vás zve
na fotbalové odpoledne,
které se uskuteční
17. 8. 2019 od 13.00 hod.
na fotbalovém hřišti v Zahrádkách

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Vítáme mezi námi

Jolanu Hálovou, Zahrádky,
narozenou 29. července 2019 Vendule a Karlovi Hálovým



Blahopřejeme k narozeninám
Müllerová Marie, Zahrádky,
oslavila dne 3. srpna 91 let
Barták Zdeněk, Zahrádky,
oslaví dne 13. srpna 77 let
Kohout Karel, Zahrádky,
oslaví dne 29. srpna 89 let



Opustil nás
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Miloslav Drápal, Zahrádky, zemřel dne 17. července 2019

KALENDÁŘ OBCE OD 12. SRPNA DO 15. ZÁŘÍ 2019
DATUM
pondělí 12. 8.
čtvrtek

15. 8.

pondělí

19. 8.

čtvrtek

22. 8.

pondělí

26. 8.

čtvrtek

29. 8.

pondělí

2. 9.

čtvrtek

5. 9.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

obecní dům, sál
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

výtvarná dílna

Řezbářství – přívěšek1

čtvrtek

12. 9.

20.00
14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

14. 9.

14.00

sobota
pondělí

1

7. 9.
9. 9.

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

Jednání zastupitelstva
Suchá vazba1
úřední doba
obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 9. 2019 – 13. 10. 2019 je v pondělí 9. září 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

LEV 23. 7. - 22. 8.



PANNA 23. 8. – 22. 9.
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