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ZPRAVODAJ

Z jednání zastupitelstva obce
Poslední jednání zastupitelstva obce proběhlo tra‑
dičně první čtvrtek v měsíci. Na programu byly dvě
rozpočtová opatření, podání žádosti o dotaci na stav‑
bu dětského hřiště a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene.
Rozpočtové opatření č. 8/2021 řeší přesuny financí
v rámci rozpočtu týkající se vyúčtování voleb, vyúčto‑
vání plynu a elektřiny v mateřské škole, zpracování
účetnictví a IT služeb. Druhé rozpočtové opatře‑
ní č. 9/2021 řeší položky týkající se služeb za práci
v lese a opravy vodovodu.
Zastupitelé rozhodli podat žádost o dotaci vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj na Podporu obnovy
a rozvoje venkova na akci „Novostavba dětského hři‑
ště Zahrádky“. Dotace by byla z programu Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpo‑
činku. Pokud bychom se žádostí uspěli, dotace by
pokryla 80 % nákladů. To znamená, že obec by za‑
platila zhruba 124 000 Kč. Celková cena hřiště by
byla zhruba 618 000 Kč. Bude ale záležet na tom, ja‑
kou částku se podaří vysoutěžit ve výběrovém řízení.
Pokud by vše vyšlo, mohlo by hřiště vzniknout už pří‑
ští rok na takzvaném „country plácku“ vedle bývalé
Jednoty. Pro děti by tady bylo podle návrhu k dispo‑
zici několik herních prvků včetně klouzačky, houpa‑
ček, multifunkční lezecké věže a kolotoče. Nebudou
chybět ani lavičky se stolem. O tom, jestli jsme byli
se žádostí úspěšní budeme informovat.
Zastupitelé také schválili uzavření smlouvy o smlou‑
vě budoucí se společností EG.D o zřízení věcného

břemene na pozemku p. č. 79/4 v k. ú. Zahrádky.
V diskusi starosta obce zastupitele informoval o tom,
že příjezdovou cestu k novému vrtu na pitnou vodu
blokuje odstavený traktor, který má podle majitel‑
ky cesty poruchu a nelze ho odtáhnout. Musela tak
být vybudována náhradní trasa, aby se firma dosta‑
la ke stavbě a mohlo pokračovat budování vodojemu
a úpravny vody.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Zahrádky mají nové webové
stránky

Obec Zahrádky spustí do konce listopadu nové webo‑
vé stránky. Doména www.zahradky.cz zůstává stej‑
ná, podoba je ale modernější a přehlednější. Původní
webové stránky byly poprvé spuštěny před dvaceti
lety v říjnu roku 2001. Doufáme, že se vám nový web
obce bude líbit, a že na něm najdete vše potřebné.
Za jakékoli připomínky, jak web ještě zlepšit bude‑
me rádi.

Spolek žen Zahrádky
Úprava zeleně kolem kaple
V pátek 29. října jsme svolali brigádu na vykácení
stromů a keřů okolo katolické kaple. Zejména v pro‑
storu za kaplí bylo velké množství neudržované zele‑
ně a náletů a keře a stromy vrůstaly do plotu, ničily
ho a trpěly i zdi kostelíku. Moc děkujeme všem, kte‑
ří přiložili ruku k dílu. Celkem se sešlo 24 obyvatel,
a to nejen členky Spolku žen, ale i hasiči a další. Díky
tolika rukám a technice se podařilo vše stihnout bě‑
hem chvilky. Na jaře máme v plánu začít se sázením
nové zeleně, tak aby byl prostor kolem kaple krásný,
vzdušný a nejlépe od jara do podzimu barevný.

Den veteránů

Dne 11. listopadu jsme si připomněli konec první
světové války a také Den válečných veteránů polo‑
žením věnce u památníku na návsi.

Poděkování
Spolek žen Zahrádky děkuje obci za propůjčení
prostor Domečku, kde můžeme mít uložené nej‑
různější rekvizity, masky, kulisy a další věci, kte‑
ré používáme při pohádkovém lese, karnevalu,
čertovské diskotéce a podobně. Děkujeme, teď už
máme, kde „materiál“ skladovat.
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Drakiáda
V neděli 7. listopadu se nad zahrá‑
deckým hřištěm vzneslo přes dva‑
cet nejrůznějších draků. Po roční
pauze jsme opět mohli uspořádat
tradiční drakiádu. I když jsme na‑
konec upustili od zvaní přespol‑
ních, udělali jsme akci aspoň pro
místní. Počasí vyšlo výborně, fou‑
kalo tak akorát, jen ještě moh‑
lo na chvíli vykouknout sluníčko.
Někomu draci vydrželi na oblo‑
ze celou dobu, jiní se hodně na‑
běhali, aby se ten jejich proletěl
alespoň na chvíli, ale pobavili se
děti i dospělí. Rozhodování o ví‑
tězích bylo opět těžké, všichni si
zaslouží pochvalu, nakonec jsme
ale jako nejhezčí draky vyhodnoti‑
li ty od Tobíka Šmídy, Edy Kohouta
a Vendulky Semotánové. V kate‑
gorii nejvytrvalejší drak na stup‑
ních vítězů stanuli Péťa Doskočil,
Laurinka Honsová a Terezka
Bartušková. Protože se ale dra‑
ky ve vzduchu podařilo dlouho
udržet i dalším, dostali medaili
ještě Verunka Svobodová, Bertík
Bartušek a Julinka Čermáková.
Pro vítěze byly kromě medailí

připraveny i koláče od Kolmanů
a všichni zúčastnění dostali malé
létající letadýlko. Samozřejmě ne‑
chyběly buřty na ohni. Za chleba
děkujeme Pekařství Kolmanovi
a těšíme se zase za rok.

Rozsvícení vánočního stromu

Mikulášská diskotéka

Po roce bychom se chtěli vrátit k tradici slavnost‑
ního rozsvícení vánočního stromu. Nevíme, co nám
opatření dovolí, ale pokud to bude možné, rozsvítili
bychom společně zahrádecký vánoční strom tra‑
dičně na návsi u památníků v neděli 28. listopadu
v 17:00 hodin. Můžete se těšit na vystoupení dětí
z místní mateřské školky a připravíme také něco
na zahřátí. O tom, jestli se nakonec akce usku‑
teční, budeme informovat na webu, Facebooku
a pomocí sms (pokud, ještě nejste přihlášeni k od‑
běru informačních sms, pošlete zprávu na číslo
720 649 489 s textem ANO. Těšíme se na viděnou.

Pokud nám to platná opatření dovolí, plánujeme
na sobotu 4. prosince uspořádat v kulturním domě
čertovskou diskotéku. Opět jsme pozvali samotné‑
ho Lucifera a celou jeho družinu, kteří si v přísálí
udělají dočasnou pobočku pekla. Nebude chybět
ale ani Mikuláš a anděl a na každého budou če‑
kat odměny. Samozřejmostí je potom samotná
diskotéka. Jestli se mikulášská zábava nakonec
opravdu uskuteční, budeme informovat na webu,
Facebooku a pomocí informačních sms.

www.zahradky.cz
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Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Bureš František, Zahrádky, oslavil dne 3. listopadu 81 let
Imberová Julie, Zahrádky, oslaví dne 15. listopadu 71 let
Štefl Vladimír, Zahrádky, oslaví dne 16. listopadu 70 let

Co jsme psali před dvaceti lety
• V listopadu 2001 psala starostka v úvodním člán‑
ku o tradici rozsvěcení vánočního stromu, která
byla založena v roce 1995 a součástí první advent‑
ní neděle býval i adventní koncert v evangelickém
kostele.
• K adventním symbolům v Zahrádkách patří už od
roku 1999 také vystavení keramického betlému
v sále Obecního domu.
• Obec se připojila k adventní sbírce ve prospěch za‑
řízení pro postižené Rolnička.
• Od října do prosince probíhalo v Domku každý čtvr‑
tek cvičení pro ženy.
• Uskutečnil se pátý ročník Drakiády pod hlavič‑
kou Zahrádeckého spolku tentokrát ve spolupráci
s mikroregionem Podjavořicko. Tenkrát byla vel‑
ká zima a mlhavo, a tak se soutěže zúčastnilo jen
devět dětí.
• Z kroniky obce z jara roku 1936 jsme se dozvěděli,
že byly v obci Zahrádky uspořádány dvě dobročinné
sbírky - na Čsl. Červený kříž, která vynesla 25 Kč
a na Masarykovu Ligu proti tuberkulose, která vy‑
nesla 33 Kč. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že se
Zahrádky připojí takzvaně újezdem k měšťanské
škole ve Studené. Dne 18. dubna 1936 znovu na‑
padl sníh a ležel až do 21. dubna. V sále hostince

Emila Svobody
se konala osla‑
va 1. máje. Ze
soupisu tehdej‑
ších osevných
ploch vyplynu‑
lo, že zeměděl‑
ci v Zahrádkách
obhospoda‑
řovali celkem
289 ha 70 arů
polí. Nejvíce se
pěstovala pše‑
nice, poté žito,
ječmen, oves,
různé druhy je‑
tele, zelí, mák
a brambory.
Dne 19. červ‑
na 1936 se zastřelil v sanatoriu v Podolí násled‑
kem choroby bývalý ministr a poslanec František
Staněk, původem ze Strmilova. Na jeho pohřeb do
Želetavy jelo i velké množství občanů ze Zahrádek.
K uctění jeho památky dal zdejší lihovar obnos
100 Kč na studentský Staňkův dům v Brně a na bu‑
dově lihovaru zasadil Františku Staňkovi pamětní
desku.

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 2. prosince
v 19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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