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ZAHRÁDECKÝ

ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
Červencové jednání zastupitelstva obce proběhlo ve
čtvrtek 7. července. Na programu byla rozpočtová opatření, řešení opravy střechy domku u mateřské školy
nebo žádost společnosti AVE o mimořádné navýšení
cen služeb.
První rozpočtové opatření se týkalo proúčtování dočerpání úvěru na stavbu vrtu a úpravny vody. Druhé
rozpočtové opatření řešilo navýšení financí na nákup
tonerů a papíru do tiskárny na Zahrádecký zpravodaj.
V dalším bodě zastupitelé schválili zadání veřejné zakázky na opravu střechy budovy v zahradě mateřské
školy (sklad hraček,
garáž) na základě
výběrového řízení
firmě Dušan Barták
z Nové Včelnice za
228 988,63 Kč bez
DPH. Na akci obec
získala dotaci od
Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova ve
výši 136 000 Kč.
Předmětem zakázky je výměna střešní
krytiny, včetně okapového systému nad
hospodářským domkem Mateřské školy Zahrádky. Střešní
krytina je v havarijním stavu a do domku zatéká. S opravou
se začne v nejbližších dnech a hotovo
by mělo být do října
letošního roku.

Zastupitelé také řešili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku č. 524/3
v k.ú. Horní Dvorce pro firmu EG.D.
Firma AVE CZ odpadové hospodářství zaslala obci žádost o mimořádnou úpravu cen služeb. Konkrétně společnost požadovala navýšení služeb o 9,1 % z důvodu
skokového zvýšení cen pohonných hmot. Zastupitelé
úpravu cen služeb neschválili. Ceny tak pro obec zůstávají stejné do konce roku.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Hotovo! Vrt je napojen,
vodojem i úpravna vody
postaveny
Na konci června byla dokončena stavba úpravny vody,
vodojemu a napojení vrtu. Během následujících týdnů
pak dojde ke kolaudaci stavby a Zahrádky tak budou
mít záložní a stabilní zdroj pitné vody. Podzemní vodojem o objemu 20 kubíků, což odpovídá víc než denní
spotřebě celé obce, je napojen jak na studny, tak na vrt
a poskytuje jistotu dodávek vody, i kdyby došlo k nějaké
havárii. Možná jste si všimli, že je tlak vody lepší, vodojem totiž také umožňuje lépe regulovat dodávky vody
do řadu a zajistit tak i lepší průtok. Jakmile bude stavba zkolaudována, bude možné využívat i vrt a úpravnu vody. V tuto chvíli obecní studny zajišťují dostatek
vody, ale ze zkušenosti z minulých let víme, že v sušších obdobích je s výnosností povrchových studen problém. Hlubinný vrt je tak pojistkou, aby v budoucnu
nezůstaly Zahrádky na suchu. Celá stavba včetně projektových a přípravných prací byla podpořena dotací
z Ministerstva životního prostředí.

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
konané dne 23. a 24. září 2022

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů:
• informuji o seznamu vytvořených volebních obvodů,
který je pro obec Zahrádky stanoven na jeden volební obvod,
• informuji o počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026, ve smyslu ustanovení § 68
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), který je stejný jako v končícím volebním období,
tj. v počtu 7 (slovy: sedm) členů,
• informuji o potřebném počtu podpisů na peticích nezávisle kandidujících pro volební okrsek Zahrádky
(k 1. 1. 2022 počet obyvatel 258) takto:
• pro nezávislého kandidáta 5 % počtu obyvatel tj.
13 podpisů
• pro sdružení nezávislých kandidátů 7 % počtu obyvatel tj. 19 podpisů
• stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise, a to čtyři (§ 15 odst. 1 písm. d) zákona),
• informuji o počtu a sídle volebního okrsku, který je jeden se sídlem v obci Zahrádky, 378 53 Zahrádky čp. 42
(§ 15 odst. 1 písm. g) zákona),
• jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise paní
Marcelu Daňhelovou (§ 17 odst. 6 zákona),
• svolávám první zasedání okrskové volební komise na
pondělí 29. srpna 2022 od 18 hod. do sálu Obecního
domu v Zahrádkách (§ 15 odst. 1 písm. e) zákona),
• oznamuji konání voleb v pátek 23. září 2022 v době
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24. září 2022
v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. v sále Obecního
domu, Zahrádky čp. 42 (§ 29 zákona).
Ing. Miroslav Urbánek v.r.
starosta obce
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červenec a srpen 2022

Mateřská škola Zahrádky
Ve čtvrtek 9. 6. 2022 jsme se zúčastnili dopravní soutěže v Jindřichově Hradci. Děti soutěžily v jízdě zručnosti,
v jízdě na dopravním hřišti, ve znalosti dopravních značek a ve zdravovědě. Byly moc šikovné a jako odměnu
dostaly medaile a drobné dárky.
V úterý 21. 6. 2022 jsme zakončili s dětmi předplavecký výcvik v plaveckém bazénu v Jindřichově Hradci.
Děti se učily pod vedením instruktorek základům plavání a hlavně se nebát vody. Na závěr dostali všichni
,,mokré vysvědčení.“
Ve středu 22. 6. 2022 jsme navštívili hasičskou zbrojnici. Pan Oto Barták nás provedl a vyprávěl o práci hasičů a o nářadích a strojích, které ke své práci potřebují.
Všem se nám v nové hasičárně líbilo a na konec jsme
se společně vyfotili.
V pondělí 27. 6. 2022 po obědě jsme šli s Natálkou
Beckerovou, která půjde do první třídy, na obecní úřad
na slavnostní ukončení předškolní docházky. Pan starosta Ing. Miroslav Urbánek popřál Natálce hodně
úspěchů ve škole a krásné prázdniny. Potom jsme pobesedovali, co se jí ve školce líbilo, na co se těší do školy a čím by chtěla jednou být. Všichni jsme si pochutnali
na výborném pohoštění a na závěr dostala Natálka od
pana starosty plnou tašku dárečků a společně jsme se
vyfotili.

Návštěva hasičské zbrojnice

Dopravní soutěž

Slavnostní ukončení předškolní docházky

Předplavecký výcvik

www.zahradky.cz
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Tajemství (nejen) dvanáctého kamene
Letos v létě je to už dvacet let, co máme ve vsi unikátní věc –
sluneční hodiny vzácného typu. Tehdy, v létě 2002, jsme položili před Obecní dům kamennou dlažbu, což nebylo jen tak:
řešili jsme nejprve kanalizaci a pak vlastně celé to veřejné
prostranství – novou plakátovací plochu, informační tabule,
široké lavice na kamenných sloupcích, kamenné nádoby na
zeleň a květiny a vlajkové stožáry pro vyvěšování všech třech
vlajek v barvách obce – modré, zelené a žluté. Pomohla nám
sice dotace z Programu obnovy venkova, jednat jsme ovšem
museli s šesti různými dodavateli. Podkladový štěrk a všechny kameny nám laskavě daroval Lom Horní Dvorce.
Současně s dlažbou ale šikovní českobudějovičtí kameníci
osadili i sluneční hodiny. Ty navrhl a zaměřil skvělý a pro věc
zapálený amatér Jan Zeman. Když se postavíte na právě aktuální znamení zvěrokruhu (ta jsou na informační tabuli stále
a do nedávna na ně bylo upozorňováno právě ve zpravodaji), stane se Váš stín hodinovou ručičkou. Záznam v katalogu
slunečních hodin střední Evropy, citovaný na Wikipedii zní:
„Jan Zeman je také autorem prvních zemních analematických
hodin v Čechách. Hodiny, u nichž je stojící člověk ukazatelem
času, realizoval v roce 2002 na prostranství před obecním
úřadem v jihočeských Zahrádkách“.
Na naši vzácnost se časem v obci jaksi pozapomnělo, zarůstala trávou a ciferník tak v podstatě zmizel. Letos byly ale hodiny renovovány, jsou zase funkční a radost na ně pohledět. „Už
jsem se na to nemohla dívat“, řekla Marcela Daňhelová, a spolu s Maruškou Kubíčkovou za asistence Jany Heřmánkové se
pustily do jejich odkrývání – opatrně, protože věděly, že vše je
přesně vyměřené a nesmí se s ničím pohnout. A tak se stalo,
že začaly pátrat po dvanáctém kameni ciferníku, který se ne
a ne objevit a který přece někde tady musí být! Než by se pustily do rozkopání trávníku, zeptaly se mě, zda si myslím, že je
tam, kde si ony myslí. Protože jsem nenalezla žádnou celkovou fotografii z té doby, začala jsem pátrat po autorovi a zhotovitelích. V souhlasu obce z ledna 2003 s přihlášením díla
do jihočeské stavební soutěže jsem našla název dodavatelské
firmy i s adresou a v nynějším rejstříku firem objevila českobudějovickou firmu stejného jména, leč jiné právní formy
a na jiné adrese. Opatrně jsem tam zavolala: „Omlouvám se,
ale nejste náhodou ta firma, která…“ a mužský hlas mě nenechal ani domluvit „Sluneční hodiny! Samozřejmě, že jsme
je u vás dělali!“ Na dvanáctý kámen si už nevzpomínal, ale
dal mi kontakt na autora hodin, „ten to určitě bude vědět“,
a hezky jsme si o těch dávných časech popovídali. Tak jsem
se dozvěděla, že Jan Zeman je teď starostou v Boršově nad
Vltavou a milá paní v jeho předpokoji mi
řekla, že mám štěstí a pan starosta je
přítomen, že se ale zavřel u sebe, aby
něco konečně dopsal, a nepřeje si být
rušen, a nabídla mi jeho mobilní číslo.
Jemu ale, sotva jsem se mu představila, vyrušení nevadilo; okamžitě věděl,
že dvanáctý kámen jsme vůbec neumístili, jen už nevěděl proč. Ale to jsme
si zase já docela přesně vybavila situaci, jak jsme tehdy na místě budoucích
slunečních hodin stáli a on mi ukazoval
na štít „kovárny“ bránící slunci proniknou na ten jediný správný bod. Na místě jsme se rozhodli, že dvanáctý kámen
nebude. Hodně moc mě teď po dvaceti letech potěšilo, že v myslích a srdcích některých z nás jsou zahrádecké
sluneční hodiny stále, ačkoliv je mnozí
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místní minou bez povšimnutí – tak už to bývá.
A ta další tajemství? Ta souvisí s nápaditostí a umem tehdejších kameníků. Když vcházíte do Obecního domu, všímáte si,
po čem šlapete? Je tam vydlážděný labyrint, který byl jako
nový tak oblíben dětmi, a dvě starobylá znamení. Nejprve
přejdete po stylizované rožmberské růžici, která je dána historií Zahrádek a která korespondovala s krásným znakem
obce umístěném na fasádě Obecního domu; ten před pár lety
zmizel spolu s jeho veselou barevnou fasádou. Poté se skoro
nemůžete vyhnout znamení, které chrání všechny vcházející a vycházející ode všeho zlého. A i když to podle mé zkušenosti tak úplně nefunguje, je dobré tajemství střežit a občas
se kouknout i pod nohy.
Eliška Novotná

Před pár dny mně přišel e-mail: „Práci v Zahrádkách mám
spojenou s několika atributy, na které nelze zapomenout:
• nádherná vůně linoucí se z místní pálenice
• stále živý svár mezi katolíky a evangelíky…
• velice průkopnická obec, která svými aktivitami předjížděla
stovky obcí o parníky, ale jak se říká – průkopníka poznáš
podle šípů v zádech.
Krásné dny v Zahrádkách
Jan Zeman

červenec a srpen 2022

Co jsme psali před dvaceti lety
červenec 2002

srpen 2002

• Starostka obce v úvodním slovu
představovala blíže nové webové stránky obce, které fungovaly
přesně deset měsíců a za tu dobu
je navštívilo přes 5 000 lidí.

• V úvodní slovu starosta vysvětlovala situaci týkající se Perecké
cesty. Ta byla ve špatném technickém stavu a chystalo se její další
vyspravení, protože nemělo cenu
silnici opravit kompletně, když se
v dalších letech chystalo umístění kanalizace pod silnici a nové
veřejné osvětlení. Jako řešení ležela na stole možnost vybudovat
novou cestu ze Šafranice k penzionu Mlýn, aby Perecká cesta zůstala jen pro pěší, kola a místní
obyvatele, nakonec tuto variantu
ale místní nepodpořili.

• Zastupitelé tehdy projednávali situaci ohledně některých nepřipojených domů na oddílnou kanalizaci,
poskytování stravování pro veřejnost z kuchyně MŠ Zahrádky nebo
rekonstrukci veřejného osvětlení
v Horních Dvorcích.
• Informovali jsme, že začala úprava prostranství před Obecním domem včetně instalace slunečních
hodin (viz str. 4).
• Stravování začala od 1. července
poskytovat Turistická ubytovna
Zahrádky a nabízela nově obědy
i pro zaměstnance úřadu nebo
pro občany nad 70 let za zvýhodněnou částku.
• S mateřskou školou se rozloučili předškoláci Miroslav Fiala
z Horního Meziříčka, Kristýnka
Péčová z Bořetína, Milánek Švehla
a Lucinka Závodská ze Zahrádek.
• Obec Kunžak věnovala oranžovo-bílé dresy pro zahrádecké fotbalové družstvo.

• Obec nabízela nové pracovní místo na poloviční úvazek. Mělo jít
o práci ve veřejně přístupné internetové stanici, knihovně a případně v zamýšleném informačním
středisku.
• Obecní knihovna měla 104 nových knih díky daru pana Aloise
Novotného ze Studené a dalších
17 knih věnovala paní Michaela
Beňová z Horních Dvorců.
• Zvali jsme na Loutkové divadlo a
Hudební procházku staletími v podání Školy v umění v Měříně.

Rekonstrukce prostranství
před obecním domem v roce 2002

• Z kroniky obce z jara roku 1937
jsme se dozvěděli, že 6. května
navštívil za velké slávy Jindřichův
Hradec prezident Eduard Beneš
s manželkou. Neštěstí se stalo na silnici u Horních Dvorců,
kde se splašili koně táhnoucí povoz, na kterém jel hostinský Emil
Svoboda a výměnkářka Rozálie
Peltanová, ta si při pádu poranila míchu a následně zemřela. Byl
proveden soupis osevných ploch
obhospodařovaných zemědělci ze
Zahrádek a z něj vyplynulo, že nejvíce se pěstovala žito, poté oves,
brambory, jeteloviny, pšenice, ječmen, zelí, mák a zelenina.

Společenská kronika
Blahopřejeme novomanželům

Denise (roz. Lovětínské) a Romanu Jilečkovým, Zahrádky
ke sňatku uzavřenému dne 24. června 2022

Tereze (roz. Bartákové), Zahrádky a Tomáši Grausamovým,
ke sňatku uzavřenému dne 1. července 2022

Blahopřejeme k narozeninám
Daniel Brchaň, Zahrádky, oslavil dne 7. července 70 let
Václav Vondrák, Zahrádky, oslavil dne 7. července 70 let
Marie Závodská, Zahrádky, oslaví dne 29. července 74 let
Zdeněk Barták, Zahrádky, oslaví dne 13. srpna 80 let
Karel Kohout, Zahrádky, oslaví dne 29. srpna 92 let

Opustili nás
Ivan Kolman, Zahrádky, zemřel dne 7. července 2022
www.zahradky.cz
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Výtvarná dílna Zahrádky
pořádá dne 30. 7. 2022 výtvarný kurz
Mgr. Lenky Kubů
začátek v 10.00 hod.

pořádá dne 20. 8. 2022 výtvarný kurz
Mgr. Lenky Kubů
začátek v 10.00 hod.

Šperky ART CLAY SILVER

Šperky z LESKLÉ PRYSKYŘICE

Máte rádi stříbrné šperky?
Nenacházíte přesně takové
kousky, jaké byste si přáli?
Přijďte z inovavního
šperkařského materiálu Art
Clay Silver vyrobit vlastní
originální šperk. Hmota Art
Clay je zcela zdravotně
nezávadná a je určená pro
všechny věkové kategorie.

Přijďte si vyrobit krásný šperk
z lesklé pryskyřice zdobené
přírodninami.
Nechte pracovat svou fantazii
a vytvořte pro své blízké unikátní
výrobek, propadněte své
kreavitě.
Cena kurzu 800 Kč.

Po vytvarování, vypálení
a vyleštění se Art Clay hmota
promění v nádherný výrobek
z čistého stříbra o ryzos
999/1000.
Cena kurzu 1 200 Kč.

Předběžná rezervace je nutná na telefonu 724 195 007 nebo
email – vyda@zahradky.cz.

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

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

Nadcházející jednání
zastupitelstva
Jednání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 4. srpna ve
20:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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