25. ročník

květen 2019

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Květnové zasedání zastupitelstva se odehrálo tradičně první čtvrtek v měsíci. S příchodem
letního času se ale i začátek jednání posunul na 20.00 hodin.
Na minulém zasedání zastupitelé schválili záměr prodeje pozemku p. č. 178/3 o výměře 48 m2
v k. ú. Horní Dvorce majitelce sousedního pozemku. Tentokrát zastupitelé schválili samotný
prodej a to za cenu 3 000 Kč za pozemek, to je 62,50 Kč/m2.
V polovině dubna bylo obci doručeno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků
ze Státního fondu životního
prostředí ČR na vybudování
průzkumného vrtu na pitnou
vodu
ve
výši
60%
z plánovaného
rozpočtu
akce. Jedná se o zakázku
malého rozsahu a obec
oslovila pět firem, které
pošlou
své
nabídky.
Na otevírání, hodnocení a
posouzení nabídek byla
stanovena komise složená
ze starosty, místostarosty a
vybraných
zastupitelů.
Výběrové řízení proběhne
ještě v měsíci květnu.
Obec Zahrádky získala také
dotaci na opravy a rekonstrukci vodovodního řádu ve výši 121 000 Kč z Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje. Zastupitelé rozhodli oslovit k podání cenové nabídky na tuto akci
tři instalatérské firmy.
Kromě toho obec získala i dotaci na již ukončenou opravu kotelny Mateřské školy Zahrádky a
to ve výši 159 000 Kč. Výměna kotle, bojleru a další opravy stály zhruba 320 000 Kč, dotace
tak pokryje téměř polovinu nákladů. Úspěšná byla obec i u žádosti o dotaci 11 000 Kč
na úroky z úvěru.
Eliška Čermáková
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Z důvodu konání Silničního etapového závodu RBB Tour 2019,
XX. ročníku Memoriálu Jiřího Hudínka, jehož II. etapa povede dne
18. 5. 2019 směrem Popelín – Horní Olešná – Zahrádky – Bořetín –
Česká Olešná – Popelín, nebude umožněn průjezd uzavírkou
proti směru závodu v čase od 10.30 do 16.00 hodin.
Očkování psů se letos uskuteční ve středu 22. 5. 2019. Tuto službu
můžete využít v Zahrádkách před Obecním domem od 15.30 hod.
do 16.00 hod. a v Horních Dvorcích na návsi od 16.10 hod.
do 16.20 hod. Cena za očkování je - vzteklina 100 Kč, trojkombinace
300 Kč. Očkovací průkazy vezměte s sebou!!! Nový očkovací
průkaz je možno koupit za 50 Kč, skládací kartička je za 10 Kč. Lze
zakoupit také tablety na odčervení pro kočky a psy do 10 kg – 1 ks
za 30 Kč, ampulky na blechy a klíšťata pro psy do 20 kg - 1 ks
za 150 Kč.
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná bude mít dovolenou ve dnech 31. 5. –
10.
6.
2019.
Podrobnosti
o
zastupování
lékařky
najdete
na www.dskunzak.8u.cz v oddíle aktuality.
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
23. – 27. 5., 4. 6. a 11. 6. – 28. 6. 2019.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 2. 4. 2019 byl v ZŠ Strmilov „Den otevřených dveří.“ Byli jsme
tam s našimi předškoláky pozváni na návštěvu. Děti se seznámily se
školou, plnily různé úkoly a tím předvedly, jaké mají znalosti. Nakonec
všichni dostali sladkou odměnu a drobný dárek na památku.
V úterý 30. 4. 2019 jsme s dětmi oslavili „tradici čarodějnic.“ Děti se oblékly do kostýmů
čarodějů a čarodějnic, pochutnaly si na
buřtu a sladkostech, pak se vydováděly při
soutěžích a nakonec se prošly po vesnici.

Jana Harudová, ředitelka MŠ
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
Koncem dubna se konal kurz Koženkové brože s lektorkou Karlou
Hátleovou. Děti vyráběly z koženky s pomocí šablonky brože zdobené
různým výtvarným materiálem. Další formou bylo vytvoření brože
dle vlastního návrhu.

Marcela Daňhelová, provozní VD
 SPOLEK ŽEN ZAHRÁDKY
V pátek 12. dubna byl kulturní dům v Zahrádkách nezvykle plný žen. Spolek žen Zahrádky
tady totiž uspořádal „Večer pro ženy“. Přísálí kulturáku se rychle plnilo a nakonec kolem
stolů usedlo víc než padesát dívek a žen ze Zahrádek i z okolí.
Program
zahájila
Michaela
Holická, která představila přírodní
kosmetiku TianDe. Tato ruská
kosmetika je nejen přírodní, ale i
léčivá a v přípravcích jsou kromě
jiného třeba takové ingredience,
jako je hadí tuk nebo šnečí sliz.
Následovala ukázka originálních
sukní, šatů, kabelek a čepic módní
značky GALAJANA.
Na závěr jsme se dozvěděly
spoustu
zajímavého
o lymfatickém systému z úst
masérky Jitky Křepelové. Lymfatický systém odvádí škodliviny z těla, ale někdy nefunguje
jak má, ucpává se a nechtěné látky se pak ukládají nejen v uzlinách. Pro prevenci zdravého
lymfatického systému je důležitý dostatek tekutin a pohyb. Při potížích potom pomohou
lymfatické masáže.
Celý večer zpříjemnilo i občerstvení, které pro všechny připravily členky Spolku žen
Zahrádky a nechyběl ani dostatek vína. Kromě nových informací, objednané kosmetiky nebo
zakoupených módních kousků, jsme si i dobře popovídaly a strávily příjemně páteční večer.
za Spolek žen Zahrádky Eliška Čermáková
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Vážení spoluobčané,
stalo se něco, co mě velmi potěšilo a přimělo k tomu, abych o tom napsala do našeho
zpravodaje a podělila se s Vámi o radost z něčeho, co pro nás všechny děláme.
Chtěla jsem nejprve napsat jen krátkou zprávu o tom, že Spolek žen Zahrádky se pustil
do obnovy zeleně kolem pomníku padlých a jeho okolí na návsi. Ale velmi mě překvapilo
nejen to, že jsme se my ženy sešly v hojném počtu. Také mě velmi potěšila účast našich mužů
a chlapců (pokud
byli někteří z mužů
násilím donuceni,
velmi dobře to
skrývali). Hlavně
ale
na
všech
přítomných
bylo
znát, že je to baví a
těší něco vylepšit.
Sem
tam
padl
nějaký nápad nebo
vylepšení
a
společnými silami
jsme se snažili něco
vybudovat tak, aby
to bylo u nás
v Zahrádkách ještě
hezčí, než to je.
Samozřejmě ještě
nejsme u konce,
ještě nás nějaká
práce čeká, ale už
teď je vidět kus
práce. Věřím, že se
Vám to bude líbit
tak jako nám a
pokud ne, buďte
shovívaví, protože
žádný učený z nebe
nespadl a každý má
nějaký vkus a všem
se nemusí líbit
všechno.
Touto cestou bych
chtěla všem moc
poděkovat,
ale
protože by to byl
dlouhý seznam, tak to vezmu obecně. Díky všem ženám, mužům, dětem a místním firmám,
kteří se na těchto brigádách podíleli jako sponzoři. Věřím, že ti, kteří tam byli, se v tomto
poděkování najdou, ač nejsou jmenováni.
Jana Bartáková
předsedkyně Spolku žen Zahrádky
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 POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …
Nové stromy v obecním lese

Celkem 840 sazenic stromků v neděli 7. dubna
2019 vysázeli dobrovolníci na mýtině u potoka
nedaleko „skály“. Jako nejvhodnější dřevina
do tohoto podmáčeného terénu byla vybrána
olše.
Děkujeme všem, kteří se na sázení podíleli a
pomohli tak obnovit část obecního lesa.

Velikonoce v Zahrádkách

Zahrádky jsou stále ještě vesnicí, kde se tradice
dodržují. Díky místním chlapcům tak byly i letos
před
Velikonocemi
slyšet
hrkačky
a
na Velikonoční pondělí se místní dívky a ženy
dočkaly „omlazení“ pomlázkou hned od několika
skupinek chlapců a mužů. Koledovat jich v Zahrádkách vyrazilo celkem kolem třiceti.
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 Z HISTORIE
CO JSME PSALI PŘED DVACETI LETY
Tentokrát budeme vzpomínat na to, co hýbalo Zahrádkami v květnu roku 1999. Ze stránek
tehdejšího Zahrádeckého zpravodaje vybíráme:
 Na úvodní straně zpravodaje tehdejší starostka poukazovala na to, že v Zahrádkách
chybí hřiště i tělocvična pro sportování místních chlapců. Kromě vhodných prostor a
peněz na jejich opravu se nedařilo ani sehnat lidi, kteří by se sportování mladých
věnovali.
 V této době také končilo hned několik stavebních akcí – třeba budování oddílné
kanalizace, pouličního osvětlení nebo stavba turistické ubytovny.
 Obec také nabízela občanům zeminu, která zbývala po hloubení jímek na budování
kořenové čističky odpadních vod.
 Ve zpravodaji také nechyběla pozvánka na Zahrádeckou pouť. Na programu bylo
třeba představení Princezna koloběžka divadelního kroužku ze ZŠ Studená. A své
herecké umění předvedli herci ochotnického divadla z Častrova.
 Chystala se také beseda o rychle rostoucích dřevinách s doktorem Oldřichem
Syrovátkou.
 Ve výtvarné dílně se konaly první keramické kurzy.

FOTO VZPOMÍNKY

Okolí se mění, pomník padlým zůstává! Na této archivní fotografii místní muži hloubí výkop
pro kanalizaci. Tehdy byl ještě kolem pomníku plot.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme novomanželům
Somyi (roz. Vyas) a Milanovi Švehlovým, Zahrádky,
ke sňatku uzavřenému dne 12. 4. 2019



Blahopřejeme k narozeninám
Bartáková Božena, Zahrádky,
oslavila dne 4. května 78 let
Bartáková Jaroslava, Zahrádky,
oslavila dne 6. května 74 let
Štěbetáková Daniela, Zahrádky,
oslavila dne 9. května 71 let
Štěbeták Vít, Zahrádky,
oslaví dne 20. května 71 let
Bartáková Marie, Zahrádky,
oslaví dne 26. května 73 let
Urbánková Eliška, Zahrádky,
oslaví dne 26. května 76 let

Opustila nás
Marta Benedová, žijící mnoho let v Zahrádkách, zemřela dne 10. dubna 2019
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KALENDÁŘ OBCE OD 13. KVĚTNA 2019 DO 16. ČERVNA 2019
DATUM
pondělí 13. 5.
čtvrtek

16. 5.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota 18. 5.
pondělí 20. 5.
středa
čtvrtek

9.00
16 – 19
16 – 19
22. 5. 15.30 – 16.00
16.10 – 16.20
23. 5.
8.30

pátek
24. 5.
sobota 25. 5.
pondělí 27. 5.
čtvrtek

30. 5.

sobota
pondělí

1. 6.
3. 6.

čtvrtek

6. 6.

sobota
pondělí

8. 6.
10. 6.

čtvrtek

13. 6.

1

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
Zahrádky
Horní Dvorce
čekárny bus

14 - 22
8 - 14
16 – 19
16 – 19
8.30

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

13.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

20.00
9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

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

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Patchwork – třpytivé trojúhelníky
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Očkování psů
Očkování psů
dle přihlášení

obec
před ob. úřadem
na návsi
mikrobus Strmilov
popelnice

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Peněženka, penálek1
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

Jednání zastupitelstva
Notýsek1

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

úřední doba
Veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 17. 6. 2019 – 14. 7. 2019 je v pondělí 10. června 2019.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BÝK

20. 4. – 20. 5. 

BLÍŽENCI

21. 5. - 20. 6. 

Pro obyvatele, návštěvníky a příznivce vydává každý měsíc Obec Zahrádky,
www.zahradky.cz. Adresa: 378 53 Zahrádky 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 6. 5. 2019, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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