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Z jednání zastupitelstva obce
Červencové jednání zastupitelstva
obce Zahrádky proběhlo ve čtvrtek 2. července od 20.00 hodin. Na
programu byla hned tři rozpočtová
opatření nebo výsledek výběrového
řízení na opravu části zahrádeckého
vodovodu.
Účetní obce zastupitelstvu předložila tři rozpočtová opatření, která mimo jiné reflektovala získanou
dotaci z Programu obnovy venkova
od Jihočeského kraje v roce 2020 na
opravu vodovodu ve výši 270 000 Kč.

Výběrové řízení na akci „Opravy
a rekonstrukce vodovodního řádu
Zahrádky – II. etapa“ vyhrála firma
Petr Jebavý, Studená, Horní Bolíkov
2. Tato firma nabídla ze všech oslovených instalatérství nejnižší cenu.
Na minulém zasedání zastupitelé schválili záměr prodeje pozemku p. č. 514/2 v k. ú. Zahrádky. Jde
o lesní pozemek o rozloze 132 m2. Na
konci června přišla jediná nabídka na
prodej a to 40 Kč/m .
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Zastupitelé rozhodli z důvodu nízké
nabídkové ceny pozemek neprodat.
Zastupitelé také schválili záměr souhlasu se stavbou brány na pozemku
p. č. 7 v k. ú. Zahrádky. Jde o pozemek mezi Hasičskou zbrojnicí a autobusovou zastávkou, kde si majitelé
sousedního pozemku chtějí vybudovat otevírací bránu, aby na jejich
pozemek nemohli chodit volně pobíhající psi.
Eliška Čermáková
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Zastávka na Šafranici dostane
opět okna a novou fasádu

Hřiště u mateřské školy má nové
skluzavky

V těchto dnech probíhá rekonstrukce autobusové zastávky
na křižovatce na Šafranici. V zastávce byly znovu vybourány otvory na okna a budou zde vsazena nová skleněná
neotvíratelná okna. Okna byla v minulosti zazděna kvůli vandalům, kteří skleněné výplně často ničili. Opraveny
budou také vnitřní i venkovní omítky a střecha. Zastávka
bude také doplněna lavičkou.

Dětské hřiště u Mateřské školy Zahrádky bylo při rekonstrukci před pěti lety vybaveno dvěma dřevěnými
skluzavkami. Působením deště a sněhu, ale skluzavky postupně přišly o hladký povrch a jedna z nich se dokonce
úplně rozpadla a nebylo ji možné už nějakou dobu používat. Obec Zahrádky proto nechala skluzavky vyměnit za
nové plastové. Pořízení dřevěných skluzavek by bylo neúměrně drahé, proto jsme se rozhodli pro plastovou variantu. Děti skluzavky začaly ihned naplno využívat a podle
jejich reakcí jim naprosto vyhovují.

Vlhčené ubrousky do odpadu
nepatří
Důrazně prosíme obyvatele
Zahrádek, aby nevhazovali vlhčené ubrousky do toalety. Současně
prosíme provozovatele penzionů,
aby na tuto skutečnost upozorňovali své hosty. Vlhčené ubrousky
nejsou z papíru ale textilie, která se ve vodě nerozpustí.
Vlhčené ubrousky potom ucpávají čističku a je třeba je
ručně odstraňovat. Do odpadu patří jen odpadní vody
a toaletní papír. Myslete prosím na to a šetřete naši kořenovou čističku. Děkujeme.

Očkování a čipování psů
Očkování psů se letos uskuteční v pátek 17. 7. 2020. Tuto službu
můžete využít v Zahrádkách před Obecním domem od 15.00
hod. do 15.30 hod. a v Horních Dvorcích na návsi od 15.40
hod. do 15.50 hod. Cena očkování na 1 rok je u vztekliny za
100 Kč, trojkombinace 300 Kč; vzteklina na 3 roky je za 200 Kč.
Od 16.00 hod. lze provést individuálně doma u majitele čipování psa. Zájemci se mohou objednat při očkování. Cena za čip
a aplikaci je 605 Kč. Očkovací průkazy vezměte s sebou!!! Nový
očkovací průkaz je možno koupit za 50 Kč, skládací kartička je
za 10 Kč. Lze koupit také tablety na odčervení pro kočky a psy
do 10 kg – 1 ks za 30 Kč, ampulky na blechy a klíšťata pro psy
do 20 kg - 1 ks za 150 Kč.
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Mateřská škola Zahrádky
V úterý 30. 6. 2020 dopoledne všechny děti plnily na zahradě různé úkoly (hádaly hádanky, kreslily křídou na
chodník…). Za splněné úkoly vždy
dostaly kousek mapy, kterou potom
poskládaly a slepily. Na mapě zahrady
bylo označené místo, kde byl zakopaný poklad. Děti vybavené lopatkami
šly hledat a kopat poklad a dlouho
hledaly, kopaly, kopaly a nakonec
vykopaly truhličku plnou lízátek. Za
odměnu ještě děti dostaly zmrzlinu – vanilkové kornouty, na kterých
si pochutnaly.

V úterý 30. 6. 2020 po obědě jsme
šli s předškoláky, kteří jdou do první třídy na Obecní úřad Zahrádky na
slavnostní ukončení předškolní docházky. Pan starosta Ing. Miroslav
Urbánek popřál Tobíkovi Šmídovi,
Anežce Zemanové, Honzíkovi
Vaníčkovi, Denisce Kovářové, Terezce
Bartuškové, Péťovi Doskočilovi
a Adélce Čermákové hodně úspěchů
ve škole a krásné prázdniny.
Potom jsme s dětmi pobesedovali, co
se jim ve školce líbilo, na co se těší

do školy a čím by chtěly jednou být.
Všichni jsme si pochutnali na výborném pohoštění a na závěr dostaly děti
od pana starosty plnou tašku dárečků
a společně jsme se vyfotili.
Pro předškolní děti si paní Marcela
Daňhelová připravila kurz „pletení
košíčků z pediku.“ Děti byly šikovné,
upletly si moc pěkné košíčky.
O letních prázdninách bude Mš
uzavřena od 20. 7. do 31. 8. 2020.
Přejeme všem krásně prožité léto.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky
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Výtvarná dílna Zahrádky

Spolek žen Zahrádky

Za uplynulé období se v dílně konaly čtyři kurzy. Pro děti
z místní mateřské školky se konal kurz Pletení košíčků.
Kurz byl určen pro budoucí prvňáčky. Děti vytvářely opletek dvěma proutky. Dílo se nám celkem dařilo, a protože
je prvňáčků dost, tak jsme se sešli dvakrát.
V minulém čísle jsem avizovala kurz Dřevěných modelů.
V prvním termínu se kurz konal pro menší děti s rodiči
a ve druhém termínu to už byly větší děti. Kluci lepili autíčka a vláčky. Děvčata se s chutí vrhla na model kuchyňky a dalšího nábytku. Práce s dřevěnou lištou je opravdu
inspirující a moc pěkná.

Spolek žen Zahrádky uspořádal dětský den. Sice téměř
o měsíc později, ale o to víc jsme se těšili.
Nejdřív nám v tom bránil koronavirus, potom počasí.
Nakonec jsme se na hřišti sešli v neděli 28. června a sluníčka bylo víc než dost. Kromě skákacího hradu a nafukovací skluzavky si děti užily i vodní radovánky - stačila
plachta a hasičská hadice. K úplné spokojenosti pak dopomohlo opékání buřtů a osvěžení v podobě limonády.
Odpoledne si užilo víc než třicet dětí a nenudili se ani
rodiče.
Děkujeme za pomoc jak mladým, tak starším hasičům
i rodinným příslušníkům a všem, co se podíleli na přípravě a zároveň na úklidu dětského dne. Děkujeme také manželům Bartuškovým za zapůjčení nafukovací skluzavky
a také Pekařství Jaroslav Kolman za sponzorský dar v podobě čerstvého chleba.

Marcela Daňhelová, provozní Výtvarné dílny Zahrádky

za Spolek žen Zahrádky Eliška Čermáková
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Co jsme psali před dvaceti lety?
• V úvodním slově informovala tehdejší starostka
Zahrádek Eliška Novotná o vzniku nové obecně závazné
vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení Obce Zahrádky. Obec
tehdy získala 300 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na poskytnutí výhodných půjček na bydlení. Peníze
byly určeny na budování přípojek u domů, opravu fasád a podobně.
• Zastupitelé schválili pořízení sedmi kusů nových svítidel
veřejného osvětlení v západní části obce.
• Zastupitelé také schválili řešení veřejného prostranství.
Předpokládaná investice byla 100 000 Kč a velká část
peněz šla z dotací. Počítalo se s umístěním dřevěných
prvků a kašny. Vše mělo vzniknout na sochařském sympoziu, které obec plánovala uspořádat.

• Zastupitelé vzali na vědomí zhotovení projektu na obecní
hospodářský dvůr a podání žádosti o stavební povolení.
• Tehdejší starostka obce uveřejnila ve zpravodaji otevřený dopis adresovaný panu Martinu Šebestovi, ve kterém
upozorňuje na trvale přibývající stížnosti obyvatel obce
na rušení nočního klidu v době diskoték.
• Mateřská škola informovala o tom, jaký byl uplynulý rok ve školce. Mateřskou školu navštěvovalo 25 dětí.
Obec tehdy zajišťovala dopravu dětí z okolních obcí
mikrobusem.
• Sbor dobrovolných hasičů Zahrádky informoval, že se
v soutěži „O pohár starosty Popelína“ umístil na prvním
místě.

Stavba čekárny u lihovaru

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám

Závodská Marie, Zahrádky, oslaví dne 29. července 72 let
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Zdravotní středisko Strmilov
oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr. Eleonóra Punčochářová
nebude ordinovat z důvodu dovolené 27. 7.–7. 8. 2020.
Jinak ordinuje v ordinačních hodinách, ale jen po
předchozím telefonickém objednání.
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková
nebude ordinovat z důvodu dovolené

Oznámení o přerušení dodávek
elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: dne
16. 7. 2020 od 11:30 hod. do 15:00 hod. Vypnutá oblast
bude část obce Zahrádky ve směru od Doubravy po střed
obce – v místě bude oznámeno plakáty. Společnost E.ON
Distribuce, a. s. žádá odběratele elektrické energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

13. 7.–20. 7. 2020.

KALENDÁŘ OBCE OD 13. ČERVENCE 2020 DO 16. SRPNA 2020
DATUM
pondělí 13. 7.
čtvrtek 16. 7.
pátek 17. 7.
pondělí 20. 7.
čtvrtek 23. 7.
pondělí 27. 7.

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

16–19
16–19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

15–16

Zahrádky, H. Dvorce očkování psů

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

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

čtvrtek 30. 7.

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
popelnice

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

20.00
16–19
pondělí 10. 8.
16–19
8.30
čtvrtek 13. 8.

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

pondělí 3. 8.

úřední doba

čtvrtek 6. 8.

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Jednání zastupitelstva

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

úřední doba
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

RAK 21. 6.–22. 7.

LEV 23. 7.–22. 8.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 17. 8. 2020 – 13. 9. 2020 je v pondělí 10. srpna 2020.
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