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Z jednání zastupitelstva obce
Květnové jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek
5. května od 20:00. Zastupitelé řešili rozpočtové opatření, změnu v dotování obědů a plánovanou stavbu silnice
a dalších povrchů u mateřské školy. Rozpočtové opatření
se týkalo provedené práce za opravu vodovodu u mateřské školy a také za terénní úpravy a obsypání obecních
studní. Dalším bodem programu byla dotace na obědy.
Naposledy se cena upravovala v roce 2014, kdy bylo zastupitelstvem obce schváleno, že zaměstnancům obce a
seniorům je na obědy z mateřské školy přispíváno 22 Kč
a mladším občanům pod 70 let 7 Kč. Vzhledem k tomu, že
se cena potravin a energií zvýšila, byla navýšena i cena
obědů. V souvislosti s tím se zastupitelé rozhodli zvýšit

také dotaci na obědy. Od května je tak jeden oběd dotovaný 35 Kč a nárok na něj mají senioři už od 65 let. Od
května je cena jednoho oběda 85 Kč, s dotací od obce tak
zaměstnanci úřadu a senioři starší 65 let zaplatí 50 Kč za
jeden oběd, dosud to bylo 40 Kč. Řešila se také plánovaná stavba silnice a parkovacích stání u mateřské školy
a oprava hospodářského dvora. Na akci jsme nedostali
dotaci a firma, která vyhrála výběrové řízení, požádala
o navýšení ceny z důvodu vyšší moci. Zastupitelé v této
věci nakonec nepřijali žádné usnesení a budeme se záležitostí znovu zabývat, jak a jestli stavební akci uděláme z obecního rozpočtu.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Daň z nemovitých věcí
Splatnost daně z nemovitosti na letošní rok je do
31. května 2022. Finanční úřady rozesílají složenky právě v těchto dnech, nejpozději by Vám měla přijít
do 25. května. Splatnost do konce května je pro poplatníky, u kterých nepřesáhne roční daň částku 5 000 Kč.
U ostatních a u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je možné daň zaplatit ve
dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna
a do 30. listopadu zdaňovacího období. V případě dotazů se obraťte na Finanční úřad, Územní pracoviště
v Jindřichově Hradci, Česká ulice 1284, tel: 384 353 111,
e-mail: podatelna2205@fs.mfcr.cz

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Silniční etapový závod RBB
Tour 2022 opět povede přes
Zahrádky
V sobotu 21. května bude obcí Zahrádky projíždět II.
etapa silničního etapového závodu RBB Tour 2022. Trať
23. ročníku Memoriálu Jiřího Hudínka povede z Popelína
přes Horní Olešnou, Zahrádky, Bořetín, Českou Olešnou
zpět do Popelína. Upozorňujeme proto na dočasné omezení dopravy v čase mezi 9:00 a 17:00 a prosíme o obezřetnost na silnicích.

Zahrádecká pouť
Na neděli 22. května vychází letošní Zahrádecká pouť.
Poslední dva roky nám pouťové veselí hatil koronavirus. Letos, když už by vše mohlo proběhnout bez omezení, se zase nepodařilo sehnat provozovatele pouťových
atrakcí, kteří by do Zahrádek přijeli. Obec Zahrádky ale
děti o radost z atrakcí nepřipraví, ve spolupráci s dobrovolníky na neděli 22. května nachystáme na náves
skákací hrady a aquazorbing. Dorazit by měli i někteří
prodejci. Tak už jen, aby vyšlo počasí.

Vítání občánků – ohlédnutí
V roce 2021 se v naší obci žádné dítě nenarodilo, a tak
na letošní rok nechystáme tradiční vítání občánků.
Připomeňme si tak alespoň loňské vítání z 18. července 2021 nově narozených dětí v roce 2020, kdy jsme
slavili příchod na svět Žofie Kohoutové ze Zahrádek
narozené v únoru, Adély Kohoutové také ze Zahrádek
narozené v srpnu a Vojtěcha Brože z Horních Dvorců,
narozeného v prosinci. Žofii, Adélu a Vojtěcha přivítal
starosta Miroslav Urbánek, místostarosta Petr Barták,
za místní sbor dobrovolných hasičů Ota Barták, za
Spolek žen Zahrádky Jana Bartáková a za Myslivecký
spolek Zahrádky - Bukovice Jaroslav Kovář. O příjemný kulturní zážitek se postaraly děti ze zahrádecké mateřské školy, které pod vedením paní ředitelky Jany
Harudové a paní učitelky Lucie Zemanové zazpívaly písničky a také zarecitovaly krásné básničky. Tradiční slavnostní událostí provázela Marie Kubíčková. Děti dostaly
od obce zlatý přívěsek znamení zvěrokruhu, ve kterém
se narodily a od zástupců místních spolků knihu, míč
a plyšovou hračku. Maminky si navíc odnesly květiny.
Těšíme se, že příští rok už bude zase koho vítat.
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Výtvarná dílna Zahrádky
Ve Výtvarné dílně Zahrádky se konaly za
uplynulý měsíc dva kurzy.
Kurz Malované mandaly tečkovanou technikou. Lektorkou nám byla paní Martina
Ženožička Hanousková. Byl to kurz, kdy se
člověk musí soustředit na malování mandaly,
ale zároveň je to úžasný odpočinek. Všechny
účastnice byly nadšené z krásných výtvorů
paní lektorky, ale pak i z výtvorů všech přítomných. Byl to velice příjemně strávený čas.
Koncem dubna jsme se v předstihu Svátku
matek sešli s dětmi, abychom se na tak významný den připravili. Děti vyráběly pro své
maminky či babičky krásné přáníčko s lektorkou paní Hanou Kulíkovou a šily tulipánek z připravených látek – poupátko a květ.
Ruční šití nebylo jednoduché, vyžadovalo trochu soustředění, ale všichni jsme to
zvládli. Velikonoční pečení Jidášů mělo velký
úspěch, a tak jsme i tentokrát pečení zařadili do
našich aktivit s dětmi.
Upekli jsme maminkám
muffiny a zdobili jsme
je krémem. Paní lektorka přivezla krásné špičky na zdobení. Děti byly
velmi nadšené, že mohou zdobit krémem jako
velcí cukráři a cukrářky. Velice krásně jsme
to sobotní dopoledne
naplnili.
Marcela Daňhelová, provozní
Výtvarné dílny Zahrádky

www.zahradky.cz
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Mateřská škola Zahrádky
V pátek 29. 4. 2022 jsme s dětmi oslavili na školní zahradě „tradici čarodějnic.“ Děti se oblékly do
kostýmů čarodějů a čarodějnic, pochutnaly si na opečených buřtech,
naučily se vařit kouzelný lektvar, závodily v letu na košťatech a hledaly
na zahradě schované hadí ocásky.

Ve středu 11. května jsme s dětmi
vyrazili na výlet na Červenou Lhotu.
Prohlédli jsme si, jak krásné okolí
zámku, tak jsme si s paní průvodkyní prošli také celý zámek. Děti se
dozvěděly, jak je to s legendou o barevnosti zámku. Prošly si komnaty,
kde si mohly připadat jako princezny a králové. Kromě zážitků si děti
ze zámku odnesly i drobnosti na památku a cestou zpátky do Zahrádek
jsme se ještě zastavili na zmrzlinu.
Počasí nám opravdu přálo, děti byly moc hodné a výlet jsme si tak všichni krásně užili.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky
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Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním slovu hodnotila starostka obce působení žákovského hokejbalového družstva. Kluci
tehdy v okresní hokejbalové soutěži žáků vyhráli, ale současně se
množily stížnosti na jejich chování
mimo hřiště. Obec tři roky činnost
hokejbalového družstva podporovala, nakonec se ale tento sport
v Zahrádkách udržet nepodařilo.
• Prostřednictvím mikroregionu
Podjavořicko usilovala obec o dotaci z programu Sapard na obnovu
místních komunikací.
• Množství odvezeného netříděného odpadu za první čtvrtletí roku
odpovídalo asi 70 % množství celoročního odpadu v minulých letech. Finance, které obec vybrala
www.zahradky.cz

na poplatcích, tak už byly vyčerpány v prvních třech měsících roku
a uvažovalo se o zvýšení poplatku
na další rok.
• Český svaz žen Zahrádky zval na
Pohádkový les v neděli 2. června.
• Do Výtvarné dílny Zahrádky přijeli američtí turisté. V rámci spolupráce s jednou cestovní kanceláří,
která pořádala poznávací zájezdy
pro americké seniory, se zúčastnili kurzu na výrobu slaměných ozdob. V dalších dvou letech měly
takto navštívit Zahrádky další
stovky amerických turistů.
• Zvali jsme všechny děti i rodiče na loutkové divadlo, které se konalo na pouťovou neděli
u Plecháčových vrat pod lípou.

5

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Božena Bartáková, Zahrádky, oslavila dne 4. května 81 let
Jaroslava Bartáková, Zahrádky, oslavila dne 6. května 77 let
Emil Beneda, Zahrádky, oslavil dne 9. května 70 let
Vít Štěbeták, Zahrádky, oslaví dne 20. května 74 let
Marie Bartáková, Zahrádky, oslaví dne 26. května 76 let
Eliška Urbánková, Zahrádky, oslaví dne 26. května 79 let

Vítáme mezi námi
Matěje Beneše, Zahrádky, narozeného 15. února 2022 Tereze Imberové
a Filipu Benešovi

SDH Zahrádky a Spolek žen Zahrádky pořádá

28. 5. 2022 od 20.00 hodin v KD Zahrádky

k tanci a poslechu zahraje kapela Kdossi

vstupné 100 Kč
občerstvení zajištěno
Těšíme se naviděnou

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 2. června
ve 20:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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