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Fungování obce v době nouzového stavu
Nejrůznější opatření kvůli epide‑
mii koronaviru ovlivnila i život
v naší obci. Dubnové zastupitelstvo
se vzhledem k nařízení vlády neko‑
nalo. Naposledy se tak zastupitelé
sešli 17. března na mimořádně svo‑
laném zasedání, které mělo na pro‑
gramu jen jeden bod, a to Předání
osvědčení o vzniku mandátu člena Zastupitelstva obce Zahrádky
panu Ing. Josefu Kohoutovi. Ten
by měl nahradit bývalého zastupite‑
le Marka Roda, který podal rezigna‑
ci na funkci na řádném březnovém

zasedání. Konání kurzů ve výtvarné
dílně je nyní pozastaveno do odvolá‑
ní. Samospráva obce funguje nadále
bez zásadních omezení. Obecní úřad
je ale pro občany otevřen výhradně
jen v době úředních hodin – to zna‑
mená v pondělí od 16.00 do 19.00
a to na vyřízení nejnutnějších zále‑
žitostí. Prosíme občany, aby zvážili
nutnost osobní návštěvy úřadu a po‑
kud možno řešili vše telefonicky: sta‑
rosta 602 167 871, účetní 606 792 817
nebo e‑mailem: kancelar@zahradky.cz.
Pokud už přece jen na úřad musíte

osobně, prosíme o dodržení všech
platných hygienických nařízení.
Jsme rádi, že v naprosté větši‑
ně případů dodržujete aktuální opatření – nošení roušek, zákaz
shlukování, rozestupy 2 metry nebo
nařízení pobývat na veřejnosti jen
v nutných případech a maximálně
po dvou. Věříme, že v našich vesnic‑
kých podmínkách se dá současná si‑
tuace zvládnout s dobrou náladou.
Navíc postupně dochází k uvolňová‑
ní omezení.
pokračování na další straně
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Současně ale stále platí, že senio‑
ři by neměli ven vycházet vůbec.
Proto nabízíme možnost objednat si donášku nákupu domů
nebo vyzvednutí léků a podobně.
Pokud potřebujete, neváhejte za‑
volat Elišce Čermákové na telefon
721 906 967. V minulých dnech
byly rozneseny seniorům star‑
ším 65 let do domácností zdar‑
ma dezinfekce na ruce a roušky.
Ponechte si rozprašovače (nyní
jsou nedostatkovým zbožím) pro
případné doplnění dalším rozto‑
kem. Zavolejte na telefon účetní
a my vám jej doručíme. Ostatní
zájemci se mohou dostavit s ná‑
dobkou na dezinfekci v úřední ho‑
diny na obecní úřad. Cena za 1dcl
je 11 Kč.
I když je Mateřská škola do odvo‑
lání uzavřená, kuchyně stále fun‑
guje a paní kuchařka vaří každý
všední den obědy pro místní obyvatele. Pokud máte o obědy zájem,
kontaktujte vedoucí kuchyně paní
Marcelu Daňhelovou na telefonu
724 195 007.
Vzhledem k tomu, že právě probí‑
hají Velikonoční svátky, prosíme
všechny občany, aby letos ožele‑
li tradiční zvyk koledování dům
od domu a oslavili Velikonoce
jen v soukromí a návštěvy necha‑
li na později. Bohužel letos nevyšli
do ulic ani hrkači a věřící se ten‑
tokrát nesejdou ani na bohosluž‑
bách v kostele, mohou ale sváteční
bohoslužby sledovat živě v televi‑
zi (na ČT2).
Pravidelně v dubnu nacházíte ve
svých schránkách zálohové fak‑
tury za vodné a stočné. Z důvodu
omezeného pohybu osob posune‑
me letos vystavení faktur na květen
nebo červen, až to situace dovolí.
Prosíme, abyste i nadále dodržo‑
vali všechna platná nařízení a vě‑
říme, že se do Zahrádek i Horních
Dvorců nákaza koronavirem nedo‑
stane a brzy se vrátíme do starých
kolejí a budeme se moci opět spo‑
lečně potkávat.
Eliška Čermáková
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Jak místní pomáhají
Nošení roušek na veřejnosti je dnes
už samozřejmost, když ale začalo pla‑
tit doporučení zakrývat si ústa a nos
a později se stalo povinností, mno‑
ho lidí se doma pustilo do šití bavl‑
něných roušek. Děkujeme všem, kteří
si sami roušky ušili, anebo je dokonce
nabídli i dalším spoluobčanům a zná‑
mým. Na šití roušek se během pár dní
přeorientovala i krejčovská dílna Jany
Bartákové a i od ní dostala obec té‑
měř 100 ks roušek, za které jí touto
cestou obec velice děkuje. Věřím, že
si v Zahrádkách dokážeme pomáhat
běžně a v krizové době je to obzvlášť
potřeba.
Michaela a Radek Dubovi z Horních
Dvorců se zase pustili do výroby
ochranných štítů pro zdravotníky.
Spolu se dvěma známými, kteří mají
3D tiskárny, dávají dohromady jed‑
notlivé komponenty na výrobu štítů.
Zatím jich dodali zdravotníkům deset
a dalších deset budou kompletovat

a rozvážet v těchto dnech. Děkujeme
také Pekařství Ivan Kolman a všem
jeho zaměstnancům, díky kterým ne‑
musíme pro čerstvé pečivo a základní
potraviny cestovat nikam do města.
Eliška Čermáková

Zápis do Mateřské školy Zahrádky
Zápis do MŠ bude letos probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných
zástupců od 2. 5.–16. 5. 2020. Tiskopisy jsou ke stažení na www.zahradky.cz
v sekci Mateřská škola. Vyplněné žádosti zašlete na email mszahradky@se‑
znam.cz s uznávaným elektronickým podpisem nebo poštou na adresu školy
Mateřská škola, Zahrádky 70, 378 53 Zahrádky. K žádosti dodejte kopii rodné‑
ho listu dítěte a kopii očkovacího průkazu (pokud není dítě očkované, je třeba
mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci; tato povinnost se netýká dítěte, které plní povin‑
né předškolní vzdělávání) plus čestné prohlášení k očkování.
Jana Harudová, ředitelka MŠ Zahrádky
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Z HISTORIE
Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním článku řešila starostka
otázku nakládání s komunálním
odpadem. Polovina zahrádeckých
domácností si totiž nekoupila
známku na popelnice, a tak jejich
komunální odpad končil kdovíkde.
Podle všeho většina dobře nezna‑
la aktuální vyhlášku o odpadech
a starostka tak doufala ve zlepšení
situace v příštím roce a s „hříšní‑
ky“ vše řešila individuálně.
• Blížil se jarní úklid v obci, a tedy
sběr tříděného odpadu, přistavení
velkoobjemového kontejneru nebo
sběr nebezpečného odpadu.
• Jarní vakcinace lišek se poprvé po
šestnácti letech plošného očková‑
ní uskutečnila letecky, a tak jsme
ve zpravodaji upozorňovali obča‑
ny, aby se nalezených návnad v le‑
sích nedotýkali.
• Mateřská škola zvala na zápis dětí
do školky na další školní rok.
• Poštovna Zahrádky upozorňova‑
la na to, že je u nich nově možné
koupit i drobné cukrovinky nebo
třeba výherní losy a velikonoční
pohlednice.
• Ze zápisu z Kroniky obce z roku
1933 jsme se dozvěděli, že rol‑
ník Bedřich Urbánek vystavěl

Stavba prodejny Jednoty
drůbežárnu, aby se mohl věno‑
vat chovu drůbeže. Obec upravi‑
la veřejnou cestu na Perkách. Ze
soupisu osevných ploch vyplynu‑
lo, že se zvýšila plocha pěstování
brambor následkem zvýšení výro‑
by lihu ve zdejším družstevním li‑
hovaru, protože začal platit zákon
o povinném míchání lihu s ben‑
zínem při pohonu motorových
vozidel. Dne 8. června 1933 byl

mráz -1 °C. Podle sčítání vepřové‑
ho dobytka z 1. července 1933 bylo
v obci 240 kusů vepřového dobyt‑
ka, kdežto rok před tím 176 kusů
(v roce 1932 stálo sele 70–100 Kč,
v roce 1933 to bylo 100 Kč a více).
• Zvali jsme také na Velikonoční
koncert v evangelickém koste‑
le, kde účinkoval sbor YMCA
Jakoubek a YMCA Kádeš.

Společenská kronika
Blahopřejeme k narozeninám
Kubíčková Marie, Zahrádky, oslavila dne 8. dubna 76 let
Lutovský Josef, Zahrádky, oslavil dne 9. dubna 73 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslavila dne 10. dubna 89 let
Novotná Eliška, Zahrádky, oslavila dne 12. dubna 76 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky, oslaví dne 24. dubna 76 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 13. DUBNA 2020 DO 17. KVĚTNA 2020
DATUM

HOD.

MÍSTO

AKCE

POŘ. POZN.

úterý 14. 4.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek 16. 4.

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

obec

pondělí 20. 4.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek 23. 4.

8.30

čekárny bus

dle přihlášení

pondělí 27. 4.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek 30. 4.

8.30

čekárna bus

dle přihlášení

obec

pondělí 4. 5.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

8.30

obecní úřad

dle přihlášení

obec

20.00

Obecní dům, sál

Jednání zastupitelstva

obec

pondělí 11. 5.

16–19
16–19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

čtvrtek 14. 5.

8.30

obecní úřad

dle přihlášení

obec

čtvrtek 7. 5.

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
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