23. ročník

září 2017

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. září 2017


Usnesením č. 39/2017 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 7/2017.



Usnesením č. 40/2017 zastupitelé rozhodli prodat část pozemku p. č. 71 a p. č. 398/3
v k. ú. Zahrádky o výměře cca 304 m2 za cenu 110 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem hradí kupující.



Usnesením č. 41/2017 zastupitelé přijali záměr odprodeje částí pozemků p. č. 769/19
o výměře cca 33 m2 a p. č. 771/1 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Zahrádky.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Sběr netříděného velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu
23. 9. 2017 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.
Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 28. 9. 2017.
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Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise, a to čtyři
(§ 14c písm. c) zákona);
 informuji o počtu a sídle volebního okrsku, který je jeden se sídlem v obci Zahrádky
č.p. 42 (§ 14c písm. f) zákona);
 jmenuji zapisovatelkou okrskové volební komise paní Janu Heřmánkovou
(§ 14e odst. 7 zákona);
 svolávám první zasedání okrskové volební komise na pondělí 25. září 2017
od 18 hod. do sálu Obecního domu v Zahrádkách (§14c písm. d) zákona);
 oznamuji konání voleb v pátek 20. října 2017 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 21. října 2017 v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. (§ 15 odst. 1 zákona).
Ing. Josef Kohout, starosta

Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům:
Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná
nebude ordinovat v pátek 22. 9. 2017.
Zastupující lékařkou je MUDr. Ludmila Leitgebová.
DS Dačice 7.30 hod. – 11.30 hod., tel. 384 423 053.
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DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Začátkem
září
proběhly
dva
kurzy.
Kurzem pro děti
byla Suchá vazba
s lektorkou RNDr.
Kateřinou
Kuřinovou. Děti si
zdobily proutěné košíčky.

Pro dospělé klienty vedla kurz Kabelka lektorka Hana Marková. Tentokrát to byl kurz
zaměřený pouze na šití textilní kabelky. Soustředili jsme se na všívání zipu a řešení
různých úskalí kabelky.
Marcela Daňhelová
provozní výtvarné dílny
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
O
letních
prázdninách
ve
školce
proběhla rekonstrukce celé třídy.
Třída byla zvětšena o bývalou
výdejnu jídla. Byla vyměněna okna a
topení. Došlo ke kompletnímu
opravení omítek a nové je také
linoleum a koberec. Třída se dětem
i rodičům moc líbí. Děkujeme Obci Zahrádky za krásnější prostředí naší školky.
V pondělí 4. 9. 2017 jsme zahájili nový školní rok za účasti pana starosty Ing. Josefa
Kohouta, který dětem zrekonstruovanou třídu předal a zároveň popřál dětem spokojený a
radostný pobyt ve školce. Pro letošní rok je přihlášeno 22 dětí. Přejeme našim školáčkům,
ať se jim v mateřské škole líbí a rodičům hodně radosti ze svých dětí.
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Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová


SDH ZAHRÁDKY

Dne 26. 8. 2017 se konal V. ročník soutěže v požárním sportu O pohár
starosty
obce
a
Útok
o sponzorské
dary.
Soutěž
probíhala v rámci Jindřichohradecké hasičské
ligy. Celé soutěže se zúčastnilo 23 družstev,
z toho 7 družstev žen a 15 družstev mužů a 1
dětské družstvo.
Náš místní sbor měl tentokrát smůlu a byl v obou
kolech hlavním rozhodčím diskvalifikován.
Soutěž se velmi vydařila. I počasí nám přálo a
potěšila nás velká účast soutěžících a diváků.
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Výsledky I. kola muži:
















Výsledky II. kola muži:

1. místo – Honí Pole 17,26 s
2. místo – Horní Meziříčko A 17,82 s
3. místo – Horní Němčice 17,99 s
4. místo – Kunžak 19,21 s
5. místo – Telč 19,43 s
6. místo – Mrákotín 19,80 s
7. místo – Horní Meziříčko B 20,85 s
8. místo – Jindřichův Hradec I 21,09 s
9. místo – Mosty 23,47 s
10. místo – Panské Dubenky A 23,95 s
11. místo – Studená 25,79 s
12. místo – Střížovice N
13. místo – Zahrádky D
14. místo – Střížovice ST D
15. místo – Pacov D

1. místo – Horní Meziříčko A 17,40 s
2. místo – Horní Pole 17,51 s
3. místo – Horní Němčice 17,56 s
4. místo – Kunžak 18,22 s
5. místo – Mrákotín 19,62 s
6. místo – Telč 20,21 s
7. místo – Horní Meziříčko B 20,85 s
8. místo – Panské Dubenky A 21,30 s
9. místo – Jindřichův Hradec I 22,11 s
10. místo – Mosty 22,37 s
11. místo – Studená 23,40 s
12. místo – Střížovice N
13. místo – Zahrádky D
14. místo – Střížovice ST D
15. místo – Pacov D

Výsledky I. kola ženy:








Výsledky II. kola ženy:

1. místo – Horní Žďár 20,84 s
2. místo – Horní Pole 21,74 s
3. místo – Horní Němčice 22,88 s
4. místo – Studená 23,44 s
5. místo – Zahrádky 26,87 s
6. místo – Světlá 30,62 s
7. místo – Horní Meziříčko N

1. místo – Dolní Žďár 21,12 s
2. místo – Horní Němčice 23,17 s
3. místo – Horní Pole 23,30 s
4. místo – Studená 23,57 s
5. místo – Světlá 27,02 s
6. Místo – Zahrádky 28,25 s
7. místo – Horní Meziříčko N

N – nedokončeno
D - diskvalifikováno
Výsledky dětské soutěže:


1. místo – Panské Dubenky
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Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizaci a celkovém zajištění soutěže a
následujícího programu. K příležitosti této
soutěže se nám v rekordním čase podařilo
vybudovat nové zázemí pro organizování
takovýchto aktivit. Poděkování také patří

úplně všem členům i nečlenům, kteří se
podíleli nemalou měrou ve svém vlastním
volném čase na budování tohoto zázemí.

Ota Barták
velitel družstva
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

 Vítáme mezi námi
Eduarda Kohouta, Zahrádky č.p. 56,
narozeného 14. 8. 2017 Evě a Tomášovi Kohoutovým

Julii Čermákovou, Zahrádky č.p. 53,
narozenou 19. 8. 2017 Elišce a Janu Čermákovým




Blahopřejeme k narozeninám
Kolman Ladislav, Zahrádky č.p. 89,
oslavil dne 11. září 70 let
Blecha Jiří, Horní Dvorce č.p. 15,
oslavil dne 11. září 71 let
Straková Růžena, Zahrádky č.p. 78,
oslavila dne 12. září 76 let
Müller František, Zahrádky č.p. 61,
oslaví dne 18. září 80 let
Brunerová Olga, Zahrádky č.p. 92,
oslaví dne 19. září 72 let
Kohoutová Božena, Zahrádky č.p. 100,
oslaví dne 30. září 86 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 18. ZÁŘÍ DO 15. ŘÍJNA 2017

DATUM
pondělí 18. 9.
čtvrtek

21. 9.

sobota 23. 9.
pondělí 25. 9.
čtvrtek

9.00
16 – 19
16 – 19

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

7. 10.

19.00
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna

9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

9.00
14.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna

Encaustika
Encaustika1

čtvrtek 12. 10.
sobota 14. 10.

obec
popelnice
úřední doba

5. 10.

neděle 8. 10.
pondělí 9. 10.

mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

veřejný internet, knihy a časopisy
SVÁTEK

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

čtvrtek

POZN.
úřední doba

Šití na overlocku – mikina, nákrčník

16 – 19
16 – 19
8.30

2. 10.

1

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

28. 9.

pondělí

sobota

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
Malování na hedvábí
Patchwork - Trapunto
ART QUILT
úřední doba
obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 10. 2017 – 12. 11. 2017 je v pondělí 9. října 2017.

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 Miroslav Urbánek. 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 11. 9. 2017, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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