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Z jednání zastupitelstva obce
V pondělí 17. října se v sále obecního domu sešli nově
zvolení zastupitelé na zasedání ustavujícího zastupi‑
telstva. Na programu byla hlavně volba starosty, mís‑
tostarosty a předsedů a členů výborů.
Nejprve bylo třeba zvolit počet místostarostů a způsob
výkonu funkcí. Všichni zastupitelé byli pro, aby i na‑
dále zůstal v Zahrádkách jeden místostarosta a shoda
panovala i v návrhu, aby všechny funkce byly vykoná‑
vány jako neuvolněné. Stejně tak se všichni zastupi‑
telé shodli na tom, že určení starosty a místostarosty
proběhne tajnou volbou pomocí hlasovacích lístků.
Nejprve proběhly návrhy na starostu – šestkrát byl
navržen Miroslav Urbánek, jeden hlas byl pro Elišku

Čermákovou. Kandidaturu přijal jen Miroslav Urbánek
a v následném tajném hlasování získal šest hlasů a je‑
den se zdržel. Miroslav Urbánek tak byl zvolen starostou. Na místostarostu navrhlo pět zastupitelů Petra
Bartáka a dva Elišku Čermákovou. Kandidaturu přijal
jen Petr Barták a v následné tajné volbě byl šesti hla‑
sy zvolen místostarostou. Stejně jako v minulých le‑
tech i následující čtyři roky budou na chod obce dohlížet
dva výbory – finanční a kontrolní a oba budou tříčlen‑
né. Příští zasedání zastupitelstva obce je naplánované
na čtvrtek 3. listopadu od 19:00 hodin v sále Obecního
domu v Zahrádkách.
Eliška Čermáková

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU

Úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Zahrádky
Do letošních komunálních voleb byly
v Zahrádkách postaveny dvě kandi‑
dátky sdružení nezávislých kandidátů
(SNK Zahrádky 1 a Pro lidi Zahrádky
a Horní Dvorce) a tři samostatní kan‑
didáti (Kristýna Bartušková, Josef
Kohout a Marek Rod).
3,37%

Výsledky voleb do zastupitelstva
obce Zahrádky 2022

3,26%

3,79%

Volby nakonec vyhrálo Sdružení
nezávislých kandidátů Zahrádky
1 a obsadilo všech sedm mandátů
v zastupitelstvu.

Voleb se ve dnech 23. a 24. září zú‑
častnilo 150 z 200 voličů, tj. 75 % (v
minulých komunálních volbách to
bylo 72,6 %). Ti dali patnácti kandi‑
dátům do sedmičlenného zastupi‑
telstva celkem 950 hlasů.

9,58%

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAHRÁDKY
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022–2026

1. Sdružení nezávislých kandidátů
Zahrádky I

kandidátní listina

jméno a příjmení

věk

hlasy
(abs.)

hlasy
(v %)

pořadí
zvolení

2. PRO LIDI ZAHRÁDKY A HORNÍ
DVORCE

pořadové
číslo

SNK Zahrádky I

3

Mgr. Eliška Čermáková

35

116

15,26

1

SNK Zahrádky I

1

Ing. Miroslav Urbánek

58

113

14,86

2

SNK Zahrádky I

2

Petr Barták

49

101

13,28

3

SNK Zahrádky I

4

Josef Svoboda

43

92

12,10

4

SNK Zahrádky I

5

Mgr. Luboš Müller

55

73

9,60

5

SNK Zahrádky I

6

Ing. Michaela Dubová

42

85

11,18

6

SNK Zahrádky I

7

Lucie Zemanová

32

65

8,55

7

3. Marek Rod

4. Josef Kohout
5. Kristýna Bartušková

80%

zdroj: www.volby.cz
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vyplatilo, protože bylo hezky a pršet
začalo, až když jsme byli všichni pod
střechou u opékání buřtů.
Tentokrát si pohádkovou cestu uži‑
lo 116 dětí a 108 dospělých. Na
všechny čekalo sedm pohádkových
zastavení se zábavnými úkoly a sa‑
mozřejmě odměny za splnění.

Děti se cestou potkaly s Harrym
Potterem a jeho přáteli, s prin‑
ceznou, Sultánem i dřevorubcem
z Lotranda a Zubejdy, beruškou
a broučky, princeznou Koloběžkou,
Křemílkem a Vochomůrkou,
Shrekem a Krtkem a Pandou.
Na závěr na hřišti na všechny čekalo
opékání buřtů a limonáda. Za Spolek
žen Zahrádky děkujeme všem, kte‑
ří se na přípravě Pohádkového lesa
podíleli.
za Spolek žen Zahrádky
Eliška Čermáková

říjen 2022

Rádi ve Spolku žen Zahrádky
UVÍTÁME NOVÉ ČLENKY
Chtěla bych dodat pár slov ke krásnému článku, který pro Vás píše
po každé naší akci Eliška Čermáková. Tentokrát je to o našem pohád‑
kovém lese. Jak jste si všichni zúčastnění našeho pohádkového lesa
všimli, měli jsme opět spoustu krásných stanovišť. A co mě na tom
velmi těší je, že se do těchto akcí zapojují i naše děti školou povin‑
né, mládež a naši muži. Za to jim všem moc děkuji, protože bez jejich
pomoci a ochoty, by to nebylo tak dokonalé a krásné, jako to bývá.
Rádi uvítáme v našem kolektivu další ženy, které by se k nám chtěly
přidat a nemají třeba odvahu se přímo zeptat – není důvod. Nebojte
se, není to nic, co neznáte. Jde párkrát do roka o trochu času a o to,
připravit akci pro naše děti a nejbližší. A sem tam uspořádáme něja‑
kou brigádu, aby se nám v naší krásné obci hezky žilo.
Všichni víte, kde bydlím tak se neboj a přijď. Do konce roku nás ještě
pár akcí čeká, tak se můžeš připojit.
Krásný podzimní čas přeji
Jana Bartáková,
předsedkyně Spolku žen Zahrádky

www.zahradky.cz

3

Mateřská škola Zahrádky
22. 9. 2022 byly děti z naší školky pozvány do MŠ
Strmilov na besedu se spisovatelkou dětských knížek
Michaelou Fišarovou. Paní spisovatelka představila ně‑
které z knih, které napsala, krátce o nich popovídala

a v neposlední řadě zaujala děti různými naučnými hra‑
mi, které pro ně měla připravené. A protože byl začátek
školního roku, děti se během her učily pravidlům cho‑
vání ve školce a ke kamarádům.

O týden později 29. 9. 2022 nás ve školce navštívilo
loutkové divadlo Kašpárkův svět s pohádkou O prin‑
cezně Rozmarýnce. Děti se během představení hodně

nasmály, radily kašpárkovi, jak princeznu Rozmarýnku
vysvobodit ze spár samotného pekla, a nakonec si
všechny loutky mohly zblízka prohlédnout.

I letos jsme 4. 10. 2022 zdárně zahájili kurz bruslení
v Telči. Kurzu se účastní celkem 9 dětí a čeká nás 9 lek‑
cí. Děti jsou během lekcí rozděleny do skupinek podle

toho, zda už se kurzu zúčastnily v loňském roce, nebo
ne. Děti jsou ale moc šikovné a pochvalu si zaslouží po‑
kročilí i nováčci.
za Mateřskou školu Zahrádky
Lucie Zemanová
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říjen 2022

Výtvarná dílna Zahrádky
Minulý víkend ve Výtvarné dílně Zahrádky proběhl po‑
kračující kurz Šperky z lesklé pryskyřice. Kurz opět ved‑
la lektorka Lenka Kubů. Tentokrát jsme šperky zdobili
různými třpytkami a inkousty. Pryskyřici jsme klasicky
lili do silikonových forem. Pak jsme pryskyřicí zdobili
dřevěný šperk. Základem byl krakelovací lak a šperk
jsme dotvořili kamínky.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny Zahrádky

Spolek žen Zahrádky
zve všechny děti i dospělé na

Vneděli 23. října 2022 na hřišti v Zahrádkách
registrace účastníků od 14:30, start pouštění draků 15:00
Letos budeme poprvé hodnotit také vlastnoručně vyrobené draky.
Pochlubte se svými výtvory, které ale létat nemusí

.

Medailemi ohodnotíme tradičně také nejdéle létající draky.

Sprázdnou ale neodejde nikdo. Pro všechny budou připravené buřty kopékání, a hlavně spoustu zábavy.

www.zahradky.cz
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Co jsme psali před dvaceti lety
• V úvodním slově říjnového zpra‑
vodaje v roce 2002 hodnotila
starostka obce Eliška Novotná
končící volební období, během
kterého byla otevřena výtvar‑
ná dílna a turistická ubytovna,
přibyla řada prvků ve veřejném
prostranství, podařilo se zre‑
konstruovat domek za obecním
úřadem nebo spustit webové
stránky obce.
• Informovali jsme o blížících se
volbách, do kterých kandidova‑
lo jedno sdružení nezávislých
kandidátů.
• Opravovala se cesta k Domašínu,
dokončovala se instalace dalších
lamp veřejného osvětlení a chys‑
tala se stavba venkovního scho‑
diště, které umožnilo přístup do
ubytovny odděleně od vchodu do
mateřské školy.
• Součástí říjnového zpravodaje
byl i anketní lístek, na který moh‑
li lidé napsat, co se jim na práci
zastupitelstva v uplynulém ob‑
dobí líbilo a co ne.
• Zahrádecký spolek a Mikroregion

Podjavořicko zvali na Drakiádu.
• Webové stránky obce www.za‑
hradky.cz byly redakcí časopisu
Veřejná správa oceněny jako Tip
roku 2002 a postoupily do další‑
ho kola, kde měla odborná poro‑
ta vybrat vítěze Objev roku 2002.
• Z kroniky obce ze září a října roku 1937 jsme se do‑
zvěděli, že 14. září v den
úmrtí prvního československé‑
ho prezidenta Tomáše Garriguea
Masaryka byla tato smutná zprá‑
va v Zahrádkách vyhlášena zvo‑
něním na kapli i na kostele a na
škole i dalších budovách byly
vyvěšeny černé prapory. Tři dny
na to byla ve škole uspořádá‑
na smuteční slavnost na počest
prezidenta a v den pohřbu děti
na důkaz smutku nešly do školy
a lidé ani nekonali žádné práce
na poli. V roce 1937 byla neoby‑
čejně velká úroda brambor, tak‑
že lihovary i škrobárny už ani
nechtěly brambory vykupovat.
Místní lihovar měl zhruba 150
vagónů brambor. V říjnu 1937

Pouť v Zahrádkách v roce 1996

bylo dosti teplé a suché počasí,
které trvalo až do 11. listopadu.
Až do té doby kvetly jiřiny, sla‑
měnky a jiné podzimní květiny.

Společenská kronika
Vítáme mezi námi

Romana Jilečka, Zahrádky,
narozeného 26. září 2022 Denise a Romanovi Jilečkovým

Blahopřejeme k narozeninám
Josef Doskočil, Zahrádky, oslavil dne 5. října 73 let
Věra Brchaňová, Zahrádky, oslaví dne 28. října 74 let

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 přihláše‑
ní každý čtvrtek. Odjezd z au‑
tobusové zastávky v obci je
v 8:30 hod. Pro přihlášení ces‑
ty 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 3. listopadu
v 19:00 hodin v zasedacím sále
Obecního domu.
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