25. ročník

červenec 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
V červenci se zastupitelé na svém v pořadí už sedmém zasedání v roce 2019 sešli ve čtvrtek
4. července ve 20 hodin v sále obecního domu. Tentokrát byl program jednání velice stručný
a zastupitelé schválili jen jedno usnesení.
Obec totiž v červnu oslovila tři instalatérské firmy, aby
podaly nabídku na akci „Opravy a rekonstrukce
vodovodního řádu Zahrádky“. Jedna firma ani nabídku
nepodala z důvodu naplněné kapacity. Další dvě firmy
nabídku obci doručily. Nižší a tudíž vítěznou nabídku
podala firma Nezdara-instalatérství s.r.o. Zastupitelé
na základě výběrového řízení schválili tuto firmu jako
dodavatele pro zmíněnou akci. Práce začnou v nejbližším

možném termínu a půjde
o opravu
vodovodu
a
vybudování nových uzávěrů
na křižovatce
u
pomníku
na návsi směrem k pekárně.
Protože se bude pracovat přímo na vozovce, bude po dobu oprav část této silnice uzavřena.
Hotovo by mělo být do poloviny srpna.
Zastupitelé se znovu sejdou ve čtvrtek 1. srpna ve 20 hodin a jednání je jako vždy veřejné.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
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. 2019 od 10:30 hod. do 12:30
hod. Vypnutá oblast bude část obce Zahrádky ve směru od Bořetína
a od Domašína – v místě bude oznámeno plakáty. Společnost E.ON
Česká republika žádá odběratele elektrické energie o pochopení
pro toto nezbytné omezení.
V termínu 2. – 7. 8. 2019 bude zavřena Obecní knihovna Zahrádky
z důvodu změny knihovního programu Clavius REKS na program
Tritius.

Myčka nádobí na prodej
Obec Zahrádky má v majetku
myčku nádobí, která sloužila
před rekonstrukcí
v kuchyni
mateřské školy. V současné době
už pro ni obec nemá využití, a tak
ji nabízí k prodeji.
Zájemci o koupi myčky mohou
podat
nabídku
obálkovou
metodou do 1. srpna v kanceláři
obecního úřadu
Zahrádky.

Čistička a co nepatří do kanalizace
Vzhledem k tomu, že naše čistička odpadních vod vyžaduje
údržbu a projevuje se čím dál tím více špatné zacházení
s vlhčenými ubrousky a tuky z domácností, je nutné tento
problém řešit.
Vlhčené ubrousky jsou nerozložitelné, prosíme o jejich
odkládaní do popelnic.
Tuk z vaření nepatří do odpadu (kanalizace), a proto jej
nalijte do nádoby, např. PET lahve, zavařovací sklenice, a
odložte do tmavě červené přepravky, která je umístěna
v hospodářském dvoře. Tuk bude dále ekologicky likvidován.
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr. Eleonóra Punčochářová nebude ordinovat
z důvodu dovolené 22. 7. – 2. 8. 2019.
Zastupující lékař je MUDr. Vítězslav Novák, Sportovní 445, Kunžak,
tel. 384 399 154.
Ordinační hodiny – Po 7.00 – 12.00 hod., Út 13.00 – 15.30 hod., St. 7.00
– 12.00 hod., Čt 13.00 – 15.30 hod. a Pá 7.00 – 12.00 hod.

Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
15. 7. – 19. 7. a 26. 7. 2019.
.
Lékárna Tilia ve Strmilově bude po dobu dovolené praktické lékařky
MUDr. Punčochářové otevřená takto:
pondělí, středa, čtvrtek a pátek jen dopoledne 8.30 – 12.00 hod.;
v úterý pouze odpoledne 12.30 – 16.30 hod.

Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat z důvodu
dovolené:
5. 8. – 16. 8. 2019
5. 8. – 9. 8. 2019 zastupující lékařka MUDr. Plocková, Trojstředisko
Jindřichův Hradec, 384 322 959;
12. 8. – 16. 8. 2019 zastupující lékařka MUDr. Ludmila Leitgebová,
DS Studená, tel. 384 490 515 – úterý a čtvrtek; pondělí, středa a pátek
DS Dačice, Antonínská 61, tel 384 423 053.
Dle potřeby akutně nemocné ošetří také na DEO Nemocnice v Jindřichově Hradci.
Dále dětská lékařka MUDr. Anna Spurná oznamuje:
Od 1. září 2019 ukončuji ordinaci na Dětském středisku ve Strmilově. Nadále budu
provozovat pouze ordinaci na Dětském středisku v Kunžaku 5 dnů v týdnu v plném
ordinačním rozsahu pro všechny registrované pacienty ze Strmilova a okolí, z Kunžaku a
okolí a jiné.
K tomuto rozhodnutí jsem dospěla z organizačních, administrativních a ekonomických
důvodů, jakož i vzhledem k svému věku a současné rodinné situaci.
Děkuji za pochopení MUDr. Anna Spurná.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 13. 6. 2019
jsme
byli
s dětmi
ve výtvarné dílně na kurzu
keramiky. Děti si vyrobily ptáčky, sluníčka,
šnečky. Všem se výrobky moc povedly.
Ve středu 26. 6. 2019 jsme šli na výlet
do Horních Dvorců. Nejdříve jsme se zastavili
u Brožů, podívali se na dravce, kozy, fretky a
kunu. Paní Severinová pro děti připravila pěkné
soutěže a výborné pohoštění. Potom jsme zavítali
k Dubovým na statek, kde jsme viděli stádo oveček a
ovčácké psy. Děti si pohrály na dvoře a na osvěženou
dostaly dobrou bezinkovou limonádu. Děkujeme paní
Severinové a paní Dubové za návštěvu jejich statků.
V pátek 28. 6.
2019 jsme šli
s předškoláky,
kteří jdou do
první
třídy
na Obec
Zahrádky na slavnostní ukončení předškolní docházky.
Pan starosta ing. Miroslav Urbánek popřál Míšovi
Novákovi, Davídkovi Sabolovi, Kubíkovi Kubiskovi,
Toníkovi Brožovi, Robíkovi Vlkovi, Martínkovi
Kolmanovi a Terezce Šubové krásné prázdniny a hodně
úspěchů ve škole. Potom při dobrém občerstvení s dětmi

pobesedoval,
předal jim tašku
plnou dárků a na
závěr
jsme
se
společně vyfotili.
Pro předškolní děti
si paní Daňhelová
připravila
kurz
„pletení
košíčků
z pediku“.
Děti
byly
šikovné,
upletly si moc
pěkné košíky.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
S dětmi z mateřské školy jsme pokračovali ve vytváření košíčků a také
jsme tvořili z keramické hlíny s paní lektorkou Věrou Semotánovou.
S většími
dětmi
probíhal kurz Košíčky
z pediku
s lektorkou
Karlou Hátleovou a
pletli jsme převážně
podnosy pro maminky.
Pro dospělé osoby se konal kurz Šití na
overlocku s lektorkou Evou Šimánkovou.
Společným
projektem bylo
šití kabátku a
další jiné různé
ošacení dle přání klientek.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
 SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
V pátek 21. června se v přísálí kulturního domu
v Zahrádkách odehrál druhý Večer pro ženy v režii
Spolku žen Zahrádky. Program byl šitý ženám přímo
na míru. Kosmetička Eva Šikýřová přítomným
osvětlila, jak se správně starat o pleť nebo jak vůbec
určit svůj tip pleti. Poradila, jak zpomalit stárnutí
pokožky nebo jak zamezit vzniku pigmentových skvrn.
Nechybělo ani představení různých značek kosmetiky a
na závěr paní Šikýřová tři zájemkyně nalíčila a při tom
dávala všem přítomným základní rady, jak se snadno a
rychle nalíčit i doma. Nechybělo ani občerstvení
připravené členkami Spolku žen Zahrádky a tuto
příležitost jsme využily i k následnému posezení u vína
a povídání. Jen škoda, že se nás tentokrát sešlo
podstatně méně, než minule.
Eliška Čermáková
Spolek žen Zahrádky
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 Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
Tentorkát jsme listovali v červencovém zpravodaji z roku 1999. Poprvé se v něm kromě
kreseb objevily i černobílé fotografie a samozřejmě tradiční Slovo starostky nebo Zprávy
obecního úřadu.
 Na konci června začal Klub českých turistů vyznačovat nové turistické trasy v okolí
Zahrádek, které po dlouhých peripetiích navrhla obec Zahrádky. Po zelené turistické
značce se tak nově dalo dojít až k rybníku Holub.
 Zastupitelé umožnili mládeži užívat po dobu letních prázdnin klubovnu za podmínky
dodržení dohodnutých pravidel.
 V červnu začala letní příprava zahrádeckého žákovského hokejbalového družstva
na případnou účast v podzimní okresní soutěži.
 Tehdejší ředitelka Mateřské školy Zahrádky Marie Jandová shrnula uplynulý školní
rok. Do školky tenkrát chodilo 28 dětí a ty z okolních obcí svážel obecní automobil.
Školka byla otevřena každý všední den od 6:30 hod do 16 hod. Kromě běžné péče a
výuky ve školce probíhal i dramatický kroužek a starší děti se učily německy.
 Zahrádecký spolek zval na tradiční Tancovačku na trávníku vedle lihovaru.
 Sbor dobrovolných hasičů se pochlubil prvním místem z hasičské soutěže v Bořetíně,
kterou uspořádali tamní hasiči u příležitosti výročí 105 let od založení místního sboru
dobrovolných hasičů.
FOTO VZPOMÍNKY
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Stavba kanalizace u pomníku. Nedaleko tohoto místa se bude brzy kopat i letos a to kvůli již
zmíněné výměně uzávěrů vodovodu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Vítáme mezi námi

Ilonu Jirotkovou, Zahrádky,
narozenou 21. 6. 2019 Iloně a Miroslavovi Jirotkovým



Blahopřejeme k narozeninám

Závodská Marie, Zahrádky,
oslaví dne 29. července 71 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 15. ČERVENCE 2019 DO 11. SRPNA 2019

DATUM
pondělí 15. 7.
čtvrtek

18. 7.

pondělí

22. 7.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Obecní dům, sál
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

Jednání zastupitelstva
Keramika - hlava

obec

ZAVŘENO
dle přihlášení

obec
obec

čtvrtek

25. 7.

pondělí

29. 7.

čtvrtek

1. 8.

16 – 19
16 – 19
8.30

neděle
pondělí

4. 8.
5. 8.

20.00
9.00
16 – 19

čtvrtek

8. 8.

8.30

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 12. 8. 2019 – 15. 9. 2019 je v pondělí 5. srpna 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

RAK

21. 6. – 22. 7. 

LEV

23. 7. - 22. 8.
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