25. ročník

září 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
První poprázdninové zasedání zastupitelstva obce se odehrálo v sále Obecního domu
Zahrádky ve čtvrtek 5. září. Hlavním tématem jednání byl chystaný pronájem obecních
zemědělských pozemků.
Ještě před projednáním propachtování
pozemků ale zastupitelé schválili další
rozpočtové opatření. V průběhu srpna
totiž došlo k několika změnám na příjmové
i výdajové stránce, a proto musely být tyto
položky upraveny v rozpočtu obce. Obec
také obdrží dotaci ve výši 23 000 Kč
na vybavení pro SDH Zahrádky a 159 000
Kč zpětně na již dokončenou opravu
kotelny Mateřské školy Zahrádky. Dalších
asi 80 000 Kč získá obec prodejem
vytěženého dřeva z obecních lesů.
Ve výdajích zase přibyly položky třeba na odvoz kalu z čističky odpadních vod, na opravu
plotu hospodářského dvora nebo na výsadbu nových stromů v obecním lese.
Na minulém zastupitelstvu byla schválena výpověď nájemní smlouvy z roku 2004 z důvodu
nízké ceny nájmu, přečíslování některých parcel v k. ú. Horní Dvorce a neplatnosti jejího
dodatku. Nyní bylo pro uzavření nové nájemní smlouvy nutno přijmout záměr pachtu tedy
pronájmu těchto pozemků. Zastupitelé se nakonec rozhodli, že pacht bude počínat
od 1. října roku 2020 na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Výše pachtovného bude
každoročně navýšena o 3 %. Zájemci o pacht se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své
nabídky, které musí být doručeny úřadu obce do 3. 10. 2019 do 19:00 hod. Nabídky zájemci
musí doručit v zapečetěné obálce označené nápisem „Neotvírat – pacht“. Pětiletá výpovědní
lhůta se netýká pozemků 178/1, 179, 180 a 181 v k. ú. Horní Dvorce, kde bude roční
výpovědní lhůta. Tyto pozemky jsou totiž v územním plánu určeny ke stavebním účelům, a
proto je třeba, aby byly v případě zájmu rychleji k dispozici. Seznam pozemků k pronájmu je
rozepsán na straně č. 3.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Sběr netříděného velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu
21. 9. 2019 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.
Vrt na pitnou vodu je vyhlouben a probíhají čerpací zkoušky
Letos naštěstí Zahrádky přečkaly léto bez problémů s dodávkami pitné vody. Přece jenom
nebylo tolik tropických dní jako loni a deště bylo zase o něco víc. Loňské zkušenosti nás ale
přesvědčily, že je třeba nejen čekat
na déšť, ale něco udělat, aby
v budoucnu pitná voda nedošla.
Současné studně dříve nebo později
přestanou stačit.
Letos tak obec začala s budováním
hlubinného vrtu. Odborná firma
už vyhloubila
v
lokalitě
„Za Bramborárnou“ šedesátimetrový
vrt.
V těchto dnech probíhají čerpací
zkoušky, které mají zjistit, jestli je vrt
dostatečně silný a jaká je kvalita
čerpané vody. Výsledky budou
známé na začátku října a budeme
o nich informovat v příštím zpravodaji.
Prodej dřeva z obecního lesa

Obec Zahrádky nabízí svým občanům k prodeji palivové dřevo
za 400 Kč/prm. Pokácené smrky byly napadeny kůrovcem a tak
bylo třeba je vytěžit. Palivo je uskladněno v dvoumetrových
kládách. V případě zájmu kontaktujte správce obecních lesů
Richarda Kováře na telefonu 739 632 370.
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Pozemky k pronájmu
Jak jsme popsali na straně č. 1, obec nabízí k pronájmu zemědělské pozemky a to od 1. 10. 2020.
Nabídky mohou zájemci posílat už teď a až do 3. 10. 2019.
Konkrétně se jedná o tyto pozemky:
k. ú. Zahrádky - p. č. 2213 o výměře 53 648 m2; 2214 o výměře 3 479 m2; 2225 o výměře 2 361

m ; 2231 o výměře 7 590 m ; 2232 o výměře 23 673 m ; 2235 o výměře 1 878 m ; 2236
o výměře 48 295 m ; 2238 o výměře 72 699 m ; 2239 o výměře 2 285 m ; 2240 o výměře
37 845 m ;
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k.ú. Horní Dvorce - p. č. 170 o výměře 216 m ; 171/5 o výměře 7 226 m ; 178/1 o výměře
1 039 m ; 179 o výměře 108 m ; 180 o výměře 1 026 m ; 181 o výměře 101 m ; 182 o výměře
1 015 m ; 186/1 o výměře 625 m ; 187 o výměře 599 m ; 190/9 o výměře 48 122 m ; 190/13
o výměře 1 784 m ; 190/14 o výměře 5 157 m ; 192 o výměře 234 m ; 464 o výměře 4 712 m ;
466 o výměře 9 984 m ; 469 o výměře 4 676 m ; 472/1 o výměře 966 m ; 472/2 o výměře
1 018 m ; 472/4 o výměře 474 m ; 473 o výměře 4 298 m ; 474/1 o výměře 14 997 m ; 475
o výměře 1 798 m ; 476 /o výměře 2 931 m ; 477 o výměře 1 618 m .
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat 24. 9. 2019,
zastupující lékařka MUDr. Ludmila Leitgebová.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
V srpnu se konal keramický kurz s lektorkou paní Marií
Jiřičkovou. Předmětem tvoření byla busta neboli hlava. Paní
lektorka pro všechny účastnice připravila základ hlavy vytvořený
pomocí formy, kde jsou naznačená místa očí, rtů a nosu. Ženy pak
vtiskly sochám výraz, vlasy nebo nějakou pokrývku hlavy,
ramena a případně náznak oblečení. Kurz se konal po dvě neděle.
První část kurzu byla osmihodinová a další neděli jsme pomocí
engob sochy nabarvili a na to nám už stačilo půl dne. Výsledek byl ohromující.

Marcela Daňhelová
provozní výtvarné dílny

 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V pondělí 2. 9. 2019 byl slavnostně zahájen školní rok 2019 - 2020
za účasti pana starosty ing. Miroslava Urbánka. Pro letošní rok je
přihlášeno 22 dětí. Cílem naší práce je vytvářet podnětné prostředí
pro děti plné pohody a radosti z každého prožitého dne. Doufáme, že se všem dětem bude
ve školce líbit.
Do třídy nám přibyla skříň, která je určena na nová plastová lehátka a na uskladnění lůžkovin,
kterou nám vyrobil pan Marek Rod.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Marii Doskočilové a paní Dagmar Bartákové (školnici)
za několikaletou láskyplnou práci, kterou věnovaly dětem a školce. Holky, byly jste skvělé
kolegyně!!! A zároveň chci přivítat nové kolegyně ve školce: paní učitelku Lucii Zemanovou
a paní Martinu Vaníčkovou (školnici).
Ráda bych ještě poděkovala ženám ze Spolku žen Zahrádky, které nám hezky upravily školní
zahradu – ostříhaly keře, stromy, vrbový tunel… Moc děkujeme.
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Jana Harudová
ředitelka MŠ Zahrádky


SDH ZAHRÁDKY

Dne 24. 8. 2019 se v Zahrádkách konal 8. ročník hasičských závodů v rámci
9. kola JHHL. Celkem se zúčastnilo 22 družstev (13 mužských a 9 ženských).
V 1. kole
o body
do JHHL se
na 1. místě umístily ženy
z Horního
Meziříčka
s časem 19,69 a družstvo
mužů z Horního Meziříčka
"B"
s
časem
17,28.
Ve 2. kole o věcné ceny se
na 1. místě umístily opět
ženy z Horního Meziříčka
s časem 18,84 a muži
z Horních Němčic s časem 17,70.
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Muži ze Zahrádek skončili s časem 24,61 na 10. místě a v 2. kole bohužel nedokončili.
Ženy se umístily s časem 24,94 na 7. místě a v 2. kole s časem 39,73 na 8. místě.
Všem, kteří nás přišli podpořit, děkujeme.

Karolína Svobodová
SDH Zahrádky

Potěšilo nás i vás...
Během
léta
prošly
velkou
proměnou autobusové čekárny
v Zahrádkách
a
v Horních
Dvorcích. Snažili jsme se, aby
prostředí, kde děti i dospělí čekají
na autobus, bylo pro všechny
příjemnější a důstojnější. Čekárny
se tak dočkaly nové výmalby,
opravy oken, natření střechy i rámů
oken, opravy dveří a přibyly také
nezbytné lavičky. Doufáme, že i
vám se změna líbí a věříme, že se
podaří čekárny udržet v tomto
stavu co nejdéle.
Děkujeme
panu
Danielovi
Brchaňovi za provedené zednické
práce i všem ostatním, kteří
s opravou čekáren pomohli.
Čekárna na rozcestí zatím zůstává
v původním
stavu,
protože
zvažujeme, jakým způsobem ji
opravit, nebo jestli ji vyměnit úplně
a zda na tuto akci nebude možné
získat dotaci.
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 Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
V září roku 1999, tedy přesně před dvaceti lety, jsme v Zahrádeckém zpravodaji psali třeba
o tom, co čeká Výtvarnou dílnu nebo o tom, že po delší době byla opět otevřena obecní
knihovna.
 V úvodním článku starostka Zahrádek popisovala, jakým způsobem se podařilo
připravit 18 kurzů ve Výtvarné dílně pro děti z okolí. Obec na tuto akci dostala peníze
od Nadace rozvoje občanské společnosti. Hodina kurzu v dílně tak pro děti stála jen
10 Kč za hodinu a pro děti z okolí byl zajištěn i svoz. Od podzimu do jara si děti
mohly vyzkoušet třeba keramiku, tkaní, řezbářství nebo malování kraslic.
 Obec získala hned několik dotací z programu obnovy venkova.
 Bylo dokončeno značení turistických značek v okolí Zahrádek.
 Od 6. září byla po několika měsících znovu otevřena obecní knihovna. Knihovnicí se
stala Dagmar Molzerová ml.
 Zahrádecký spolek uspořádal tradiční tancovačku na trávníku, na kterou přišlo přes 70
lidí.
 Současně
zval
také
Zahrádecký
spolek
na Podzimní
výstavu
plodů zahrádek, luk a lesů
od místních obyvatel.
 Ve zpravodaji byl i článek
o tom, co se psalo
v kronice obce v roce
1931. V zimě toho roku
bylo veliké množství
sněhu, který zůstal ležet
až do dubna a způsobil, že
mnoho
ozimů
bylo
napadeno
plísní.
V kronice se dál píše, že
se tak začala pěstovat
kukuřice a slunečnice a
těmto
plodinám
se
v místních
podmínkách
velmi dařilo. V březnu
podle kroniky sehráli
místní ochotníci divadelní
hru
„Na Otavském
klepáči“.

Stavba čekárny na rozcestí
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Hamerský potok pod Zahrádkami

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Kolman Ladislav, Zahrádky,
oslavil dne 11. září 72 let
Blecha Jiří, Horní Dvorce,
oslavil dne 11. září 73 let
Straková Růžena, Zahrádky,
oslavila dne 12. září 78 let
Müller František, Zahrádky,
oslaví dne 18. září 82 let
Brunerová Olga, Zahrádky,
oslaví dne 19. září 74 let
Kohoutová Božena, Zahrádky,
oslaví dne 30. září 88 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. ZÁŘÍ DO 13. ŘÍJNA 2019

DATUM
pondělí 16. 9.
čtvrtek

19. 9.

sobota

21. 9.

pondělí

23. 9.

čtvrtek

26. 9.

pondělí

30. 9.

čtvrtek

3. 10.

sobota 5. 10.
pondělí 7. 10.
čtvrtek 10. 10.
1

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00
14 - 17
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
hospodářský dvůr
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

19.00
9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

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

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Encaustika1
Sběr velkoobjemového odpadu

obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
Malování na hedvábí1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 10. 2019 – 17. 11. 2019 je v pondělí 7. října 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

PANNA 23. 8. – 22. 9.



VÁHY 23. 9. – 22. 10.



Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky č.p. 42, tel. č. 384 490 051, e-mail:
obec@zahradky.cz. IČO 00666564. Redakční rada Mgr. Eliška Čermáková. Autor
záhlaví Zbyněk Honzal. Distribuci roznáškou do domácností místních předplatitelů a
prodej zajišťuje obecní úřad. Roční předplatné 60 Kč, cena jednoho výtisku 5 Kč.
Redakční uzávěrka dne 9. 9. 2019, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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