16. ročník

srpen 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. srpna 2010



Usnesením č. 31/2010 zastupitelé rozhodli zadat provedení stavby odradonovacího
zařízení veřejného vodovodu v Horních Dvorcích firmě EKOGEST s.r.o. Jihlava.
Toto navazuje na informaci z loňského roku, kdy jsme v prosincovém vydání
Zahrádeckého zpravodaje informovali o získání dotace na opatření ke snížení
obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování. Z této dotace
bude vybudováno nové odradonovací zařízení studně v Horních Dvorcích. Stavba
bude započata po vydání stavebního povolení, o které již bylo zažádáno.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
V návaznosti na minulé vydání zpravodaje uvádíme rozšiřující informaci ohledně opravy
místních komunikací. Za uplynulou dobu se pokročilo o krok dopředu a je již uzavřena
smlouva s vybranou firmou. Smluvně bylo dohodnuto předání staveniště na 6. září a
dokončení stavby 5. listopadu tohoto roku. Z tohoto důvodu chceme připomenout občanům,
kteří vlastní nemovitosti v dotčených oblastech stavby (obě Perecké cesty /horní od č.p. 60 až
k č.p. 29, dolní v celé délce; dále od č.p. 30 k č.p. 87 a komunikace od č.p. 14 k č.p. 15/ a
uvažují o rekonstrukcích (či vybudování nových) vodovodních, plynových přípojek atd., aby
tak neprodleně učinili. S případnými problémy se přijďte poradit. Jsme si vědomi nedostatku
potřebného času, ale leccos se dá zkoordinovat.

V měsíci červenci zhlédlo internetové stránky obce na adrese
www.zahradky.cz 2 996 návštěvníků.
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Matoušková neordinuje:
16. 8. – 29. 8. 2010 /pouze sestra 7.30 – 10.00 hod./

Dětská lékařka MUDr. Anna Spurná nebude ordinovat:
16. 8. – 27. 8. 2010
Zastupující lékařkou je MUDr. Leitgebová,
DS Dačice: tel. 384423053,
PO 14.00-16.30, ÚT 7.30-11.30,ST 7.30-12.30, PÁ 7.30-12.00
DS Studená: tel. 384490515,
PO 8.00-12.00, ÚT 12.30-14.30, ČT 8.00-12.00

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA

V měsíci červenci se
potřetí sešly zájemkyně
o techniku patchwork
s lektorkou Miroslavou
Fáberovou.
Všechny se pochlubily
ušitými hvězdami a
ušitými
deskami
na
bloky. Dalšími
probíranými
bloky byla opilcova stezka a kolo nákladního vozu. Opět
přináším několik fotografií a mnohem více jich najdete na
webové stránce.
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Začátkem srpna
se
konal
tradiční
kurz
Řezbářství,
který
vedl
lektor mistr Petr
Krajíček.
Všichni
se
pustili s velkou
vervou
do
zamýšleného
díla.
Některá
budou
ještě
potřebovat
trochu píle, ale
výsledek je jako
vždy vynikající.

Následujícím kurzem byl kurz Košíkářství – vařené vrbové
proutí, který vedl lektor Karel Straka. Pan Straka zastupoval
lektora Karla Jandu, který se své lektorské činnosti tentokrát
nemohl
zhostit.
Na
kurzu se sešly
samé
ženy,
ačkoliv práce
s vrbovým
proutím je i o
síle. Lektor se
všem obětavě
věnoval.
Snažil
se
předat maximum informací a zkušeností,
které s proutím má. Práce s proutím je
krásná, ale nelehká.
Přiloženým plakátkem zvu všechny zájemkyně o Podzimní aranžmá na 27. 8. 2010 do
výtvarné dílny. Kurz povede lektorka Lenka Lapková. Určitě si nezapomeňte vzít velké
nádoby a zahradnické nůžky. Uvidíme, jak spojit vzrostlé hrnkové kytky, které nás těšily celé
léto, s podzimním materiálem.
Ještě bych chtěla upozornit na několik volných míst v mimořádném kurzu Vinuté perle.
Termín tohoto kurzu je 11. 9. 2010. Dopolední kurz je již obsazen a na odpolední se můžete
ještě hlásit. Pokračující kurz Vinuté perly má také ještě volná místa a bude se konat 12. 9.
2010.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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Výtvarná dílna Zahrádky
pořádá dne 27. 8. 2010 předváděcí kurz Lenky Lapkové
začátek v 18.00 hod.

PODZIMNÍ
ARANŽMÁ
Návštěvníci uvidí poslední trendy ve zdobení okenních truhlíků,
velkých nádob a podzimních ozdob na dveře,
nabídku doplňkového zboží k prodeji
(přírodniny, ozdoby, venkovní hrnkové květiny atd.)
a mohou si aranžmá vyrobit sami dle vlastní fantazie za odborné
pomoci.
Doporučujeme vzít s sebou zahradnické nůžky a velké nádoby.
Vstupné 100,- Kč
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Předběžná rezervace na telefonu 384 490 044 nebo 724 195 007.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám
Kovářová Milada, Zahrádky č.p. 38,
oslavila dne 2. srpna 88 let
Hlavatý Miloslav, Zahrádky č.p. 53,
oslaví dne 18. srpna 72 let
Kubíček František, Zahrádky č.p. 25,
oslaví dne 26. srpna 75 let
Svoboda Josef, Zahrádky č.p. 39,
oslaví dne 26. srpna 84 let
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KALENDÁŘ OBCE OD 16. SRPNA DO 12. ZÁŘÍ 2010

DATUM
pondělí 16. 8.
čtvrtek

19. 8.

pondělí

23. 8.

čtvrtek

26. 8.

pátek
27. 8.
pondělí 30. 8.
čtvrtek

2. 9.

neděle
pondělí

5. 9.
6. 9.

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
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

18.00
16 – 19
16 – 19
8.30

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

čtvrtek

9. 9.

20.00
8.30
16 – 19
16 – 19
8.30

sobota

11. 9.

9.00

výtvarná dílna

12. 9.

14.00
15.00
9.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna
výtvarná dílna

neděle
1

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Podzimní aranžmá
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
Patchwork – seriál - V. díl
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Šperky a doplňky z kůže
Vinuté perly
Plstěné šperky1
Vinuté perly
Vinuté perly – pokračující kurz

vyhrazeno pro děti z regionu

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 13. 9. 2010 – 17. 10. 2010 je v pondělí 6. září 2010.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

LEV 23. 7. - 22. 8.



PANNA 23. 8. – 22. 9.



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. 8. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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