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ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce

Říjnové jednání zastupitelstva
proběhlo ve čtvrtek 7. října od
19 hodin v sále obecního domu.
Na programu byly dva body, a to
návrh 2. zprávy o uplatňování
územního plánu Zahrádky a vlast‑
ní hodnocení Mateřské školy
Zahrádky za školní rok 2020/2021.
Současný Územní plán Zahrádky
je platný od 1. 10. 2013 a ze zá‑
kona vyplývá povinnost pro poři‑
zovatele předložit zastupitelstvu
ke schválení zprávu o uplatňová‑
ní územního plánu. První taková
zpráva byla schválena zastupi‑
telstvem v listopadu 2017. Letos
tak bylo třeba nechat vypraco‑
vat a schválit druhou zprávu

o uplatňování územního plánu.
Zprávu zpracovává odbor výstavby
a územního plánování Městského
úřadu Jindřichův Hradec. Jde
vlastně o zhodnocení, jak plat‑
ný územní plán odpovídá sou‑
časným požadavkům a nárokům
obce, jejích obyvatel i platné le‑
gislativě. Závěrem zprávy je, že
ve sledovaném období nedošlo
k razantním změnám podmínek,
na základě kterých byl územ‑
ní plán vydán. Proto není potře‑
ba vypracovat nový územní plán
nebo jeho změnu. Ze zprávy vy‑
plynul jeden nedostatek, který
je ale možné řešit, až při pořizo‑
vání nového územního plánu. Je

to absence vymezení limitu ak‑
tivní zóny záplavového území
Hamerského potoka. Zastupitelé
2. zprávu o uplatňování územního
plánu Zahrádky schválili.
Zastupitelé také přijali Vlastní
hodnocení Mateřské školy
Zahrádky za školní rok 2020/2021.
Hodnocení obsahuje shrnutí čin‑
nosti mateřské školy, seznam
akcí, které školka pořádala a dal‑
ší informace o fungování školky.
Mateřskou školu navštěvovalo ve
školním roce 2020/2021 sedm‑
náct dětí, na základní školu ode‑
šly tři děti (1 dítě do ZŠ Žirovnice
a 2 děti do ZŠ Studená).
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Odečty vodoměrů

Začátkem listopadu budou provedeny odečty stavu
vodoměrů pro stanovení platby vodného a stočného.
Prosíme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům
panu Petru Jebavému – instalatérské práce (mob.
č. 777 032 422). Faktury za vodné a stočné budou roz‑
neseny následně, v měsíci listopadu nebo začátkem
prosince. Děkujeme.

Solární automatická
dezinfekční stanice

Úřední doba v pondělí
od 16 do 19 hodin

Jak jsme volili v Zahrádkách
a Horních Dvorcích

V pátek 8. a v sobotu 9. října se konaly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V Zahrádkách
přišlo odevzdat svůj hlas celkem 139 voličů. To zna‑
mená, že volební účast byla 69,5%. To je zhruba o čty‑
ři procenta víc, než je celorepublikový průměr, což je
dobrá zpráva a aktivitu místních obyvatel chválíme.

Na prameništi Bukovice byla nainstalována automa‑
tická dezinfekční stanice. Stanice funguje na solární
energii a dezinfekci přesně dávkuje podle aktuální‑
ho odběru pitné vody. Automatická stanice nahradila
takzvané kapáky dezinfekce, které neměly vazbu na
odběr vody a byly tedy nevyhovující, protože se ne‑
dalo nastavit přesné dávkování.

Spolek žen Zahrádky

Na zahrádecký pohádkový les chodí každý rok více
dětí. Letos přišlo rekordních 156 kluků a holek
V neděli 19. září jsme uspořádali tradiční Pohádkový
les. I když předpověď počasí byla trochu nejistá, na‑
konec vše vyšlo parádně. Každý rok nakupujeme

Prodej dřeva z obecního lesa

Obec Zahrádky nabízí svým občanům k prodeji pa‑
livové dřevo. Palivo je uskladněno v dvoumetrových
kládách. V případě zájmu kontaktujte správce obec‑
ních lesů Richarda Kováře na telefonu 739 632 370.
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více odměn než rok předešlý,
aby se dostalo na všechny děti,
ale takový zájem jsme nečekali.
Celkem totiž přišlo 156 dětí a 136
dospělých, což je opravdu rekord‑
ní účast. Jsme za to moc rády
a současně se omlouváme těm
pár posledním, na které už ne‑
zbyly připravené odměny. Snažili
jsme se to vynahradit jinými slad‑
kostmi. Slibujeme, že na příští rok
to raději se zásobami přežene‑
me. Připraveno bylo celkem osm
stanovišť – Tři prasátka, Krteček

a zajíc, Dlouhý, široký a bystrozra‑
ký, Víly, Zvířátka ze statku, Červená
karkulka, Čarodějnice a Pravěké
ženy. Kromě odměn na jednotli‑
vých stanovištích byly pro děti na
závěr připraveny také opečené
buřty. Moc děkujeme všem, kteří
ze sebe dobrovolně na chvíli udě‑
lali „strašidla“ a i všem ostatním,
kteří se na organizaci pohádko‑
vého lesa podíleli a také pekař‑
ství Kolmanovi za sponzorský dar
v podobě výborného chleba.
za Spolek žen Zahrádky Eliška Čermáková

Spolek žen Zahrádky
zve všechny děti i dospělé na

Mateřská škola Zahrádky

V říjnu jsme opět začali jezdit v rámci projektu Děti
do bruslí na kurz bruslení na zimní stadion do Telče.
Celkem je do kurzu přihlášeno devět čtyřletých
dětí, které se pod vedením profesionálních trené‑
rů postupně naučí bruslit, což se jim jistě bude ho‑
dit i v zimě na rybníku. První lekce proběhla v úterý
5. října a celkem děti čeká deset kurzů. Všechny děti
to na ledě moc bavilo, tak věříme, že jim to vydrží
a něco nového se naučí.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky

Kdy: v neděli 24. října od 15.00 hodin
Kde: na hřišti v Zahrádkách
Děti, které budou mít nejdéle létající a nejhezčí draky získají
medaile a drobné dárky.
S prázdnou ale neodejde nikdo. Pro všechny budou připravené buřty
k opečení a hlavně spoustu zábavy.

www.zahradky.cz
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Doskočil Josef, Zahrádky, oslavil dne 5. října 72 let
Barták Josef, Zahrádky, oslavil dne 6. října 86 let
Brchaňová Věra, Zahrádky, oslaví dne 28. října 73 let

Co jsme psali před dvaceti lety
• Na titulní straně se starostka obce věnovala koře‑
nové čističce odpadních vod. Ta totiž byla po třech
letech, co probíhalo její budování, uvedena do zku‑
šebního provozu.
• Vysvětlení, jak kořenová čistička funguje je jistě za‑
jímavé i pro dnešního čtenáře, tak tedy: Kořenová
čistička má dva stupně čištění: mechanický a bio‑
logický. Odpadní vody přitékají do čistírny oddílnou
kanalizací, to znamená, že se čistí pouze splaško‑
vé vody a dešťové vody jdou dešťovým sběračem
do Hamerského potoka. Do téhož potoka vytéká
po průtoku kořenovkou vyčištěná splašková voda.
Předpokládal se denní průtok 63 m3 a doba zdrže‑
ní v čističce byla šest dnů. Kořenovou čistírnu tvoří
sedm objektů (přivaděč, česle, lapač písku, štěr‑
binovka, kořenová pole, měrná šachta a vyústění).
Voda do ní přitéká i vytéká samospádem, takže
není potřeba žádný stroj ani elektřina. Takový pro‑
voz je, pokud jde o provoz a náklady, co nejméně
zatěžující. Kořenová pole byla osázena chrasticí rá‑
kosovitou (12 500 ks), rákosem obecným (2 000 ks),
kosatcem žlutým a kosatcem sibiřským (2 000 ks)
• V sále obecního domu probíhala nabídková výstav‑
ka leteckých fotografií Zahrádek.
• Výtvarná díla informovala o tom, jak proběhla akce
„Toč se a vrč, můj kolovrátků“, kterou dílna uspo‑
řádala při příležitosti otevření zrekonstruovaného

Archivní pohled na Zahrádky, datace neznámá
Domku. Součástí akce byla i recitační soutěž „O za‑
hrádeckou ovečku 2001“ a divadelní představení
Šípková Růženka.
• Zahrádecký spolek zval na Drakiádu.
• Z kroniky obce z února a března roku 1936 jsme
se dozvěděli, že ministerstvo sociální péče poskyt‑
lo obci příspěvek 7000 Kč pro nezaměstnané, kte‑
ří měli pracovat na stavbě silnice ze Zahrádek do
Horní Olešné. Okresní péče o mládež pro děti ne‑
zaměstnaných v Zahrádkách přidělila 27 kusů zim‑
ního oblečení pro třináct dětí. Dne 6. února 1936
sehráli místní ochotníci divadelní veselohru Ferda
šoférem. K příležitosti narozenin prezidenta T. G.
Masaryka byla na vrchu Šafranici zapálena slav‑
ností vatra a také se konala veřejná oslava prezi‑
dentových narozenin v hostinci Emila Svobody.

Informace

Mikrobus do Strmilova

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

Mikrobus jezdí podle přihláše‑
ní každý čtvrtek. Odjezd z auto‑
busové zastávky v obci je v 8:30
hod. Pro přihlášení cesty mik‑
robusem 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. listopadu v 19:00 hodin v zasedacím
sále obecního úřadu.
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