24. ročník

červenec 2018

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. června 2018


Usnesením č. 51/2018 zastupitelé souhlasí s rozšířením komunikace podél obecní
komunikace na pozemku p. č. 2216 v k. ú. Zahrádky o 4 metry na pozemek p. č. 2192
ve vlastnictví firmy JISTUZA, v. o. d., Studená. Náklady s tím spojené půjdou na vrub
firmy JISTUZA, v. o. d., Studená. Údržba komunikace bude v režii firmy JISTUZA,
v. o. d., Studená. Stavba bude realizována s platným stavebním povolením.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 21. června 2018


Usnesením č. 52/2018 zastupitelé schválili Smlouvu o právu provést stavbu „Účelové
komunikace, cesty pro pěší a cyklisty na poz. č. parc. 769/17, 71, 398/3 v k. ú.
Zahrádky“ a pověřují starostu jejím uzavřením.

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo obce Zahrádky svým usnesením č. 32/2014 ze dne 3. 7. 2014
stanovilo počet svých členů pro volební období 2014 – 2018 podle § 67
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) v počtu 7.
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo obce Zahrádky neučinilo ve stanovené
lhůtě jinak, volí se počet členů zastupitelstva pro volební období
2018 – 2022 podle počtu členů Zastupitelstva obce Zahrádky
v končícím volebním období, tj. v počtu 7 (slovy: sedm).
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ZASTUPITELSTVO OBCE VYZÝVÁ OBČANY
KE KANDIDOVÁNÍ DO ZASTUPUTELSTVA OBCE
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022.
ZÁJEMCI SE MOHOU OSOBNĚ PŘIHLÁSIT STAROSTOVI
DO 23. ČERVENCE 2018.
KANDIDÁTNÍ LISTINY SE ODEVZDÁVAJÍ
DO 31. ČERVENCE NA MěÚ J. HRADEC.
VÍCE INFORMACÍ U STAROSTY.
Místně příslušný registrační úřad stanovil potřebný počet
podpisů na peticích nezávisle kandidujících pro volební okrsek
Zahrádky takto:
nezávislý kandidát
5% z obyvatel obce


14 podpisů

sdružení nezávislých kandidátů
7% z obyvatel obce
19 podpisů


ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 26. 7. a 2. 8. 2018.
Dne 9. 7. 2018 nalezla poctivá nálezkyně dioptrické brýle na začátku
dolní Perecké cesty u č. p. 49. Informaci o nalezených brýlích lze získat
v kanceláři na OÚ Zahrádky.

Žádáme občany obce Zahrádky, vzhledem k přetrvávajícímu suchému
počasí, aby i nadále šetřili s pitnou vodou.
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Pátkem 29. 6. 2018
vyvrcholila dlouhodobá
usilovná práce, jejímž
výsledkem je Hasičská
zbrojnice
Zahrádky.
Komu patří dík? Tak
v první řadě je to zastupitelstvo obce a hlavně
starosta, protože to on přišel s touto myšlenkou a
po celou dobu tohoto projektu na něm neúnavně
pracoval. Jak už to v dnešní době bývá, tak bez peněz
ani do „hasičárny“ nelez a k tomu Obci Zahrádky,
jejíž podíl byl 1 594 602, 31 Kč,
přispěl pomocí dotace Jihočeský kraj
částkou 1 795 703,00 Kč. A hlavně
bez
spolufinancování
tohoto
investičního projektu od Generálního
ředitelství Hasičského záchranného
sboru ve výši 2 820 356,31 Kč by to

bylo mnohem složitější. Tyto poskytovatele nám bude
připomínat trvale umístěná pamětní deska na budově HZ
Zahrádky. Celkem je to tedy 6 210 661,62 Kč a to není
zrovna
málo.
A
nejen proto by bylo dobré se k „hasičárně“
a sobě navzájem hezky chovat. Ale to jen
na okraj. Teď zpět k těm, díky nimž
Zahrádečtí hasiči mají v užívání tuto novou
stavbu. S projektovou dokumentací byly

trochu starosti, a proto raději tuto firmu
nebudeme zmiňovat. Zato za příkladnou
práci na zajištění výběrového řízení a
administraci projektu patří díky firmě
PL realizace s. r. o. Také bez
technického dozoru investora p. Vláška
z firmy P-ateliér JH s.r.o., by realizace
neprobíhala hladce, a proto i jemu patří
poděkování. Stavbu samotnou díky
nejnižší nabídnuté ceně realizovali
zaměstnanci a subdodavatelé stavební
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firmy Jiří Beran, také i jim všem patří poděkování.
A kdo že to starostovi obce p. Ing Josefu Kohoutovi pomohl předat zbrojnici do užívání
Zahrádeckým hasičům zastoupeným starostou SDH Zahrádky p. Otou Bartákem a velitelem
jednotky SDH Zahrádky Ottou Bartákem ml.? Byli to p. plk. Lukáš Janko, velitel územního
odboru HZS Jindřichův Hradec a p. plk. Jan Všetečka, dlouholetý velitel územního odboru
HZS Jindřichův Hradec, dnes ve výslužbě. Před slavnostním přestřižením pásky budovu
posvětil p. opat Marian Rudolf Kosík. Poté již nic nebránilo pásku přestřihnout a předat
zástupcům SDH klíč. Pak následovala prohlídka a malé občerstvení, se kterým obci Zahrádky
bezplatně svými výrobky pomohla místní firma cukráře pekaře Ivana Kolmana. Za tuto
příkladnou spolupráci děkujeme. S tím, co teče, mají více zkušeností hasiči, a tak nápoje
podávali oni.
Velký dík patří
zaměstnancům
obce za práci
nejen na tomto
projektu, ale i
za práci mimo
jejich pracovní
povinnosti.
A bez koho by
toto celé nešlo
a
nemělo
smysl? Jste to
vy,
každý
z vás, kdo zde
v Zahrádkách
žijete
a
pracujete a za
to ten největší
dík. Tak ať
vám a dalším
generacím nová zbrojnice a její vybavení slouží pokud možno jen jako místo setkávání a
taková jistota, že kdyby náhodou něco…
Marek Rod, místostarosta
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr. Eleonóra Punčochářová nebude ordinovat
z důvodu dovolené 23. 7. – 3. 8. 2018.
Zastupující lékař je MUDr. Vítězslav Novák, Sportovní 445, Kunžak,
tel. 384 399 154.
Ordinační hodiny – Po 7.00 – 12.00 hod., Út 13.00 – 15.30 hod., St. 7.00
– 12.00 hod., Čt 13.00 – 15.30 hod. a Pá 7.00 – 12.00 hod.
Zubní lékařka MUDr. Soňa Matoušková nebude ordinovat z důvodu
dovolené
16. 7., 18. – 23. 7., 1. 8., 17. 8. a 21. 8. – 21. 9. 2018.
.
Lékárna Tilia ve Strmilově bude během dovolené praktické lékařky
MUDr. Punčochářové, tj. v období 23. 7. – 5. 8. 2018, otevřena vždy
v pondělí, ve středu a v pátek od 8.30 do 12.00 hodin.
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Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat z důvodu
dovolené:
19. – 20. 7. 2018
zastupující lékařka MUDr. Plocková, Trojstředisko Jindřichův Hradec,
384 322 959;
27. 7. 2018
zastupující lékařka MUDr. Leitgebová, DS Dačice telefon 384 423 053 a
DS Studená telefon 384 490 515;
10. 8. 2018
zastupujídí lékař MUDr. Dražan, Ruských legií 352/III, Jindřichův
Hradec, tel. 724 144 732, 384 325 736;
13. – 17. 8. 2018
zastupující lékařka MUDr. Leitgebová, DS Dačice telefon 384 423 053 a
DS Studená telefon 384 490 515.

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátkem června jsme se
s dětmi vydali na výlet
do Třeboně. Nejdříve jsme
s dětmi shlédli na zámku pohádku Není drak jako

drak, která se dětem velmi líbila. Pak
jsme si prohlédli zámek, zámecký park,
náměstí a výlet jsme zakončili plavbou lodí po rybníku
Svět. Bylo krásné počasí a domů jsme se vraceli

s novými zážitky a zdravě unavení.
V pátek 15. 6. 2018 navštívil naši školku
pan Brož z Horních Dvorců a přinesl
dětem ukázat mládě supa kapucína.
Vyprávěl dětem, jakou práci dá odchovat mládě dravce. Panu Brožovi moc děkujeme.
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V květnu a v červnu se přihlášené děti zúčastnily předplaveckého výcviku. Jezdili jsme
do bazénu do Jindřichova Hradce, kde se děti učily plavat, splývat, skákat do vody a nakonec
se všechny děti svezly i na velkém tobogánu. Snaha dětí byla oceněna diplomem.
V pondělí 25. 6. odpoledne proběhlo na Obci Zahrádky slavnostní ukončení předškolní
docházky budoucích prvňáčků. Do první třídy odchází dvě děti, a to sourozenci Jakub a
Michal Brožovi. Pan starosta Ing. Josef Kohout

popřál chlapcům hodně úspěchů ve škole a předal jim plno dárků. Všichni jsme si povídali
o škole a i o tom, čím by chtěli chlapci jednou být. Snědli jsme sladké pohoštění a na památku
jsme se vyfotili.
V týdnu od 19.
Do 22 6. 2018 se
všechny
děti
zúčastnily
kurzu
ve výtvarné dílně.
Děti si barevně
potiskaly
trička.
Moc se jim povedla
a
měly
z nich
radost.
V úterý 26. 6. 2018
paní
Daňhelová
připravila pro naše
předškoláky kurz
pletení
košíku
z pediku. Chlapci byli šikovní a upletené košíky si s radostí odnesli domů.
Jana Harudová
ředitelka MŠ
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období jsme
uspořádali 11 kurzů, a
tak bylo v dílně hodně
živo.
Pro děti ve věku základní
školy
proběhl
kurz
Encaustiky s lektorkou
Hanou Kulíkovou. Název
techniky zní hodně složitě, ale znamená to, že
za pomoci žehličky se maluje horkým voskem
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na papír. Vznikají moc hezké obrázky, které lze použít jako obrázek na zeď nebo přáníčko.
Pro Základní školu Chotýšany, která v Zahrádkách byla
na škole v přírodě, se konal kurz Trička-mandalky. Trička
se zdobí pomocí šablonek a textilních barev. Dětí bylo
hodně, a tak jsem je musela rozdělit do 4 skupin po 8
dětech. Stejný kurz využily také děti naší Mateřské školky.
Další školou v přírodě byla Církevní základní škola OrbisPictus Tábor. Pro tyto děti jsem na jejich přání zvolila
kurzy Krabička na poklady, Trička-mandalky a Šperky
z lesklé pryskyřice.
Každý rok koncem června pletu s dětmi, které půjdou
do školy, košíky. Takže ani letos jsem neudělala výjimku.
Kluci byli moc šikovní a košíčky se jim podařily.
Pro dospělé se v červnu konal kurz Patchwork – rychlé
postupy s lektorkou Jitkou Kubíkovou. V obchodech
s látkami lze koupit balíčky látek, které už někdo dopředu
vybral, sladil barvy, nařezal na čtverce nebo pruhy. Tato
technika slouží k tomu, jak tyto balíčky použít k šití.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám

Závodská Marie, Zahrádky,
oslaví dne 29. července 70 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. ČERVENCE 2018 DO 12. SRPNA 2018

DATUM
pondělí 16. 7.
čtvrtek

19. 7.

pondělí

23. 7.

čtvrtek
pondělí

26. 7.
30. 7.

čtvrtek

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

16 – 19
16 – 19

obecní úřad
obecní knihovna

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

16 – 19
16 – 19

obecní úřad
obecní knihovna

20.00
16 – 19
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

6. 8.

čtvrtek

9. 8.

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
popelnice
úřední doba

veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Jednání zastupitelstva

obec

2. 8.

pondělí

POZN.
úřední doba

popelnice
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 8. 2018 – 16. 9. 2018 je v pondělí 6. srpna 2018.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

RAK

21. 6. – 22. 7.



LEV

23. 7. - 22. 8.



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 Marek Rod. 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. 7. 2018, náklad
110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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