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Z jednání zastupitelstva obce
Zatímco v dubnu se kvůli pandemii koronaviru jednání
zastupitelstva konat nemohlo, v květnu už se zastupitelé
sešli, a to tradičně první čtvrtek v měsíci. Přesto ale nebylo jednání úplně běžné, před sálem Obecního domu byla
k dispozici dezinfekce, zastupitelé seděli dál od sebe, než
jindy, a všichni přítomní měli samozřejmě roušky.
Na začátku jednání složil slib člena zastupitelstva obce
nový zastupitel Ing. Josef Kohout. Ten nahradil Marka
Roda, který rezignoval na svou funkci v březnu letošního roku. Zastupitelé také zvolili předsedkyní finančního
výboru Mgr. Elišku Čermákovou. Tuto funkci do března
zastával právě Marek Rod.
Na programu bylo dále schválení účetní závěrky Mateřské
školy za rok 2019 a výroční zprávy Výtvarné dílny
Zahrádky za rok 2019.
Mateřská škola Zahrádky loni skončila se ztrátou
244 000 Kč. Mateřská škola má ale jako doplňkovou činnost prodej obědů mimo MŠ a také provoz Turistické
ubytovny. Ta loni vydělala 212 000 Kč a tyto peníze byly
použity na ztrátu Mateřské školy. Zbylých zhruba 32 000
korun bude pokryto ze zlepšeného hospodářského výsledku v letošním roce. Provoz Mateřské školy je hrazen
jak z Ministerstva školství, tak z rozpočtu zřizovatele,
tedy obce. Loni obec poskytla Mateřské škole neinvestiční příspěvek ve výši 54 000 Kč. Na rok 2020 ale zastupitelé schválili tento příspěvek zvýšit na 300 000 Kč tak,
aby školka nebyla závislá na výdělku Turistické ubytovny.
Naopak na ubytovně je třeba také investovat, nejen provádět běžnou údržbu, a tak pokud bude příští rok Turistická
ubytovna opět v zisku, mohou se peníze použít na potřebné opravy a nové vybavení. Loni se v turistické ubytovně
ubytovalo celkem 614 klientů s půjčenými lůžkovinami
a 1 671 klientů s vlastními lůžkovinami (jde o počty nocí,
ne o počet fyzických osob). Převážnou většinu ubytovaných tvoří dělníci. V kuchyni Mateřské školy uvařila paní
kuchařka kromě obědů pro školku ještě 4 669 obědů pro
seniory a zaměstnance Obecního úřadu Zahrádky a 272

obědů pro ostatní strávníky. Pro ubytované turisty se uvařilo 140 dospělých a 10 dětských porcí obědů.
Ve Výtvarné dílně Zahrádky se v roce 2019 uskutečnilo 27 kurzů, kterých se celkem zúčastnilo 272 klientů.
Z toho 12 kurzů bylo určeno dětem a čtyři z nich byly přímo pro děti z Mateřské školy Zahrádky. Celkem skončila
Výtvarná dílna ve ztrátě zhruba 43 000 Kč. Celou zprávu
si můžete přečíst v obecní knihovně nebo na webových
stránkách obce, v sekci Výtvarná dílna.
Eliška Čermáková
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Finanční dopady
epidemie
koronaviru na
obecní rozpočet
Obec Zahrádky stála opatření kvůli šíření nemoci COVID-19 zatím
4 000 Kč. Za tuto částku obec nakoupila dezinfekci, rozprašovače
a další ochranné pomůcky. Taková
částka je opravdu minimální, horší
ale bude dopad na daňové příjmy
obce. Podle aktuálních odhadů dostane obec od státu zhruba o 20 %
méně z rozpočtového určení daní.
Kvůli všem opatřením, úlevám
a pozastavenému hospodářství
letos stát vybere mnohem méně
peněz na daních, než se předpokládalo, a tak i při přerozdělování těchto daní zbyde na města
a obce méně financí, než s jakými
všichni počítali. Předpokládané
snížení daňových příjmů v rozpočtu naší obce může činit zhruba 500 000 Kč. Pokles lze očekávat
až v druhé polovině roku. Vše záleží, jak se povede nastartovat ekonomiku celého státu.

Zahrádecká pouť
letos nebude
I když aktuální opatření už dovolují akce do 100 lidí, Zahrádecká
pouť, tak jak ji známe, letos nebude. Povolený počet lidí na jednom místě by na návsi nebyl
problém dodržet, horší by to ale
bylo s hygienickými nařízeními. Sami provozovatelé pouťových atrakcí zatím nemají jasno,
jak konkrétně bezpečnost u kolotočů a houpaček zajistit. Správně
by měli po každém dítěti atrakci
vydezinfikovat a ani dvoumetrové rozestupy, například na nafukovacím hradu, by byly nereálné.
Z těchto důvodů letos pouť nebude. Narozdíl od Velikonoc jsou ale
už nyní povolené bohoslužby, takže věřící o duchovní rozměr poutě nepřijdou. Bohoslužba se bude
konat v neděli 17. května v 9:45
v katolické kapli v Zahrádkách.
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Mateřská škola je znovu v provozu

Mateřská škola Zahrádky obnovila v pondělí 11. května po téměř dvou měsících svůj provoz. Rodiče i děti ale musí dodržet několik podmínek. Při příchodu do MŠ by měli všichni dodržovat rozestupy 2 metry, neshromažďovat se
a všechny osoby nacházející se před školkou jsou povinny nosit roušku. Vstup
jen do šatny bude povolen zákonnému zástupci s dítětem po přeměření teploty (teplota nesmí překročit hranici 36,9 °C!) jednotlivě. Pokud bude mít dítě
teplotu, nebude do školky přijato.
Denní aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou
část dne trávit venku na čerstvém vzduchu. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19, nesmí do školky vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z příznaků COVID-19, budou okamžitě kontaktováni zákonní zástupci, aby si dítě
vyzvedli. Ve školce budou přijata provozní opatření, aby dané dítě nebylo ve
styku s ostatními osobami. Stravování bude zajištěno ve školní jídelně obvyklým způsobem se zvýšenou mírou hygienických pravidel. Rodiče navíc musí
podepsat prohlášení, že dítě nespadá do některé z rizikových skupin, které určilo Ministerstvo zdravotnictví.

Čápi přiletěli a zase odletěli
Ještě poslední týden v dubnu to vypadalo, že se letos v Zahrádkách
dočkáme čapí rodinky. Na hnízdo
u horního návesního rybníka létal
pravidelně párek čápů. Upravovali si
hnízdo, sháněli potravu a zdálo se, že
se chystají zahnízdit. Bohužel od té
doby už se u hnízda neukázali. Těžko
říct, proč se tady nakonec neusadili
a vybrali si pro založení rodiny jiné
místo. Doufejme, že snad příští rok
už si zahrádecké hnízdo nějaký čapí
pár vybere.

V/2020

www.zahradky.cz

Co jsme psali před dvaceti lety
• Starostka obce přijala pozvání do Senátu na seminář „Venkov
v Senátu,“ který pořádal Spolek pro
obnovu venkova a Svaz měst a obcí.
• Starostka také hodnotila fungování
obecní správy pod Evropskou unií
jako nárůst byrokracie, ale i jako
vnesení jednoznačných a kontrolovatelných pravidel.
• Zastupitelé znovu vyzvali sedm
obyvatel Zahrádek, aby prokázali nakládání s tuhým komunálním
odpadem v minulém roce, protože
popelnici si neplatili a nedoložili
jiné vhodné nakládání s odpadem.
• Zastupitelé také řešili probíhající údržbu obecního majetku (renovace plakátovací plochy, nátěr
zábradlí rybníčků, oprava kanálů
i autobusových zastávek atd.)
• Zastupitelé také rozhodli o vybudování hospodářského dvora vedle
zahrady Mateřské školy.
• Obec nabízela k půjčení vysokozdvižný vozík za cenu 100 Kč/den.
• Mateřská škola Zahrádky zvala na
besídku ke Dni matek.
• Starostka blahopřála panu
Miloslavu Hlavatému ke složení zkoušky „hlavního značkaře“
Klubu českých turistů.

• Ze zápisu z kroniky z roku 1933
jsme se dozvěděli, že 20. září toho
roku byl mráz -3 °C a naopak
2. října vystoupala teplota i ve stínu až k 25 °C. V sále hostince
Emila Svobody byla konána 28. října oslava patnáctiletého výročí
vzniku Československého státu.
Žáci místní školy předvedli divadelní představení. Obec schválila
rozpočet na rok 1934 a to ve výši
14 995 Kč. Od začátku prosince až
do Vánoc trápily obec tuhé mrazy
(-15 °C až -20 °C). Podle hodnocení roku 1933 v kronice byl tento

rok, co se výdělku týče, dobrý pro
ženy, protože měly práci v továrně v Doubravě. Naopak třeba kameníci měli práce méně, protože
se málo stavělo. Úroda obilí byla
v roce 1933 dobrá, brambor střední
a z ovoce se nejvíce dařilo hruškám.
Medu bylo v roce 1933 následkem
studeného počasí v květnu a červnu
málo. Celkem se v obci uskutečnilo osm přednášek, pět divadelních
představení a tři slavnosti. Z obecní knihovny si 75 čtenářů vypůjčilo 998 knih.

„Zedníci – důchodci budují prodejnu potravin“ – Takový je popisek u této fotografie v archivu
obce. Na místě tehdejšího obchodu dnes stojí nová hasičská zbrojnice SDH Zahrádky.

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Bartáková Božena, Zahrádky, oslavila dne 4. května 79 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslavila dne 6. května 75 let
Štěbetáková Daniela, Zahrádky, oslavila dne 9. května 72 let
Štěbeták Vít, Zahrádky, oslaví dne 20. května 72 let
Bartáková Marie, Zahrádky, oslaví dne 26. května 74 let
Urbánková Eliška, Zahrádky, oslaví dne 26. května 77 let
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Kontejner na odpad
Informujeme občany, že 23. 5. 2020 bude v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad v hospodářském
dvoře v Zahrádkách. Bezplatně je možné odložit starý nábytek, matrace, podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramiku (umyvadla, vany, toalety) a jiné velké věci,
které se nevejdou do popelnice. Do kontejneru nepatří
nebezpečný odpad, pneumatiky, tříděný odpad, biologický odpad a stavební suť. Současně budeme shromažďovat
v hospodářském dvoře všechny elektrospotřebiče.

KALENDÁŘ OBCE OD 18. KVĚTNA 2020 DO 14. ČERVNA 2020
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

sobota 23. 5.

14–17

hospodářský dvůr

sběr velkoobjemového odpadu

obec

pondělí 25. 5.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

20.00

Obecní dům, sál

Jednání zastupitelstva

obec

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

pondělí 18. 5.
čtvrtek 21. 5.

čtvrtek 28. 5.
pondělí 1. 6.

úřední doba

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

čtvrtek 4. 6.

pondělí 8. 6.
čtvrtek 11. 6.

mikrobus Strmilov
popelnice

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

SLUNEČNÍ HODINY PŘED OBECNÍM DOMEM

BÝK 20. 4.–20. 5.

BLÍŽENCI 21. 5.–20. 6.

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 15. 6. 2020 – 12. 7. 2020 je v pondělí 8. června 2020.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc
Obec Zahrádky, www.zahradky.cz | Adresa: 378 53 Zahrádky 42, tel. č. 384 490 051 | e‑mail: obec@zahradky.cz
IČO 00666564 | Redakční rada Mgr. Eliška Čermáková | Autor kresby záhlaví Zbyněk Honzal | Distribuci
roznáškou do domácností místních předplatitelů a prodej zajišťuje obecní úřad | Náklad 110 ks | Roční
předplatné 60 Kč | Cena jednoho výtisku 5 Kč | Redakční uzávěrka dne 11. 5. 2020 | Grafické zpracování
a sazba Marek Petráň – www.dtpcom.cz
Registrační číslo MK ČR E 11677

© 1995–2020 OBEC ZAHRÁDKY | elektronická verze ke stažení na www.zahradky.cz

