23. ročník

říjen 2017

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. října 2017


Usnesením č. 42/2017 zastupitelé rozhodli prodat části pozemků p. č. 769/19 o výměře
cca 33 m2 a p. č. 771/1 o výměře cca 29 m2 v k. ú. Zahrádky za cenu 120 Kč/m2 s tím,
že veškeré náklady spojené s převodem hradí kupující.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin

V říjnu budou provedeny odečty stavu vodoměrů pro stanovení platby
vodného a stočného. Prosíme občany, aby umožnili přístup k vodoměrům
panu Petru Jebavému – instalatérské práce, Horní Bolíkov č.p. 2 (mob.č.
777 032 422). Faktury za vodné a stočné budou rozneseny následně v měsíci
listopadu. Děkujeme.

Dne 11. 11. 2017 vzpomeneme zahrádecké padlé ve válečných konfliktech
položením věnečku u pomníku legionářů. Vzpomínka se koná
v Den válečných veteránů v demokratických státech Evropy, v USA
a Kanadě v den výročí skončení 1. světové války 11. listopadu 1918.
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům:

Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná
nebude ordinovat 2. – 20. 11. 2017. Zastupující lékař bude upřesněn.

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za
uplynulé
období proběhly
4 kurzy.
Pro děti ve věku
základní školy
se konal kurz
Mozaika
s lektorkou
Karlou Hátleovou. Většina dětí si vyráběla
mističku zdobenou různými předměty –
drobnými čtverečky obkladů, kamínky,
střepy, knoflíky, mušličkami atd. Dětem se
mozaika moc líbila a řádně si práci užily.
Dalším kurzem pro ně byl kurz Malování
na hedvábí opět se stejnou lektorkou. Děti si mohly vybrat, jestli si namalují šátek nebo šálku.
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Všem se výrobek povedl. Stejný kurz probíhal také s dospělými ženami. Ty si nejdříve
vyrobily
vzorníček a pak
už přišly ke
slovu předtištěné
šátky a šály.
Na nich využily
právě
získané
vědomosti, jak
malovat
na
hedvábí.
Malování na hedvábí nás zcela pohltilo a za celý den jsme si hedvábí pěkně užili.

Pro dospělé se ještě konal kurz Šití na overlocku - mikina, vesta, nákrčník, který vedla
lektorka Eva Šimánková. Paní lektorka přivezla velké množství úpletů a střihů. Práce se také
velice dařila a účastnice si odvážely střih na mikinu a ušitou mikinu.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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 Spolek žen Zahrádky
Po roce se náš Spolek žen zase domluvil a opět
připravil pro děti les plný pohádek. Neděle dne
24. 9. 2017 začala s velkým váháním, protože
počasí vypadalo, že se rozprší a nic nebude
z velkých příprav. Ale nakonec počasí bylo
super, děti byly skvělé a pohádek bylo v lese
dost. Nic nebránilo tomu, aby byla krásná
pohádková neděle.
Dětí za námi do lesa přišlo více jak 80 a s nimi

téměř 100 rodičů. Soutěží s pohádkami bylo
hodně, a tak si každé dítě našlo nějakou,
kde se mu nejvíce líbilo. Na konec celé akce,

jako každý rok, dostaly děti občerstvení a i
dospělí si přišli na své. Naší odměnou byly
šťastné tváře těch nejmenších a letos jich
bylo zase hodně.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě, ale i na samotné akci,
a za její bezproblémový průběh.
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Poděkování patří také všem, kteří přispěli svým sponzorským darem.
Teď se s dětmi těšíme na 14. 10. 2017, kdy budeme doufat v dobrý vítr a vypustíme na hřišti
draky. Takže připravte draky a přijďte si to s námi užít.

Jana Bartáková
předsedkyně Spolku žen Zahrádky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme k narozeninám
Barták Josef, Zahrádky č.p. 5,
oslavil dne 6. října 82 let
Zemanová Jaroslava, Zahrádky č.p. 15,
oslavila dne 6. října 71 let
Drápal Miloslav, Zahrádky č.p. 26,
oslavil dne 13. října 87 let
Říha Josef, Horní Dvorce č.p. 12,
oslaví dne 24. října 82 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. ŘÍJNA DO 12. LISTOPADU 2017
DATUM
pondělí 16. 10.
čtvrtek 19. 10.
pátek 20. 10.
sobota 21. 10.
pondělí 23. 10.
čtvrtek 26. 10.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

14 - 22
8 - 14
9.00
16 – 19
16 – 19
8.30

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

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec mikrobus Strmilov
popelnice

čtvrtek

2. 11.

16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

4. 11.

19.00
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna

pondělí

6. 11.

14.00
16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

pondělí 30. 10.

čtvrtek
1

9. 11.

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Volby do PS Parlamentu ČR
Volby do PS Parlamentu ČR
Patchwork – Magické dlaždice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba

Jednání zastupitelstva
Zvonečky z pediku
Toaletní taštička a textilní košíček
Vánoční kuličky a věnečky1
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

úřední doba
obec
obec mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 11. 2017 – 17. 12. 2017 je v pondělí 6. listopadu 2017.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

VÁHY 23. 9. – 22. 10.



ŠTÍR 23. 10. – 21. 11.



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 9. 10. 2017, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677
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