červenec 2010

16. ročník

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 1. července 2010



Usnesením č. 29/2010 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 2/2010.
Schválený rozpočet Obce Zahrádky bude upraven v příjmech o 156 600 Kč, ve
výdajích o 162 618 Kč a u financování o 6 018 Kč.



Usnesením č. 30/2010 zastupitelé rozhodli zadat stavební práce projektu „Oprava
místních komunikací v k.ú. Zahrádky“ firmě Leyrer + Graf stavební společnost
s.r.o., Jivno 43, 373 71 Rudolfov a pověřili starostu uzavřením smlouvy.
Dne 30. 6. 2010 proběhlo vyhodnocování nabídek výběrového řízení z došlých 3
nabídek na základě hodnotících kritérií, která byla stanovena takto: cena 80% a
záruční doba 20%. Po posouzení a hodnocení nabídek se na prvním místě umístila
výše jmenovaná firma.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Obecní mikrobus nepojede ve čtvrtek 29. 7. a 5. 8. 2010 z důvodu
čerpání dovolené praktické lékařky.

V měsíci červnu zhlédlo internetové stránky obce na adrese
www.zahradky.cz 2 178 návštěvníků.
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ZASTUPITELSTVO OBCE VYZÝVÁ OBČANY
KE KANDIDOVÁNÍ DO ZASTUPUTELSTVA OBCE
PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014.
ZÁJEMCI SE MOHOU OSOBNĚ PŘIHLÁSIT
STAROSTOVI DO 2. SRPNA 2010.
KANDIDÁTNÍ LISTINY SE ODEVZDÁVAJÍ
DO 10. SRPNA 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


12 podpisů

sdružení nezávislých kandidátů
7% z obyvatel obce
17 podpisů


Petici podepisují voliči podporující kandidující
s uvedením jména, příjmení, rodného čísla
a trvalého pobytu.
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Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Praktická lékařka MUDr. Eleonóra Punčochářová neordinuje:
26. 7. – 6. 8. 2010
Akutní případy ošetří MUDr. Novák na zdravotním středisku
v Kunžaku, telefon č. 384 399 154.
Zubní lékařka MUDr. Matoušková neordinuje:
13. 7. 2010
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 dětská lékařka oznamuje změnu ordinační doby od 1. 7. 2010:
DS Strmilov č.p. 286, tel. 720 418 745
PONDĚLÍ a ČTVRTEK: 8.00 – 15.00 hod.:
8.00 – 10.30 hod. – NEMOCNÍ
10.30 – 12.30 hod. – PORADNA /kojenci, předškolní děti/
12.30 – 13.00 hod. – OBĚD
13.00
–
15.00
hod.
–
ZVANÍ

/prevence,

očkování/

DS Kunžak č.p. 179, tel. 720 418 744
ÚTERÝ: 7.30 – 14.00 hod.
7.30 – 10.00 hod. – NEMOCNÍ
10.00 – 12.00 hod. – PORADNA /kojenci, předškolní děti/
12.00 – 12.30 hod. – OBĚD
12.30 – 14.00 hod. – ZVANÍ /očkování, prevence/
STŘEDA: 12.30 – 18.00 hod.
12.30 – 14.00 hod. – NEMOCNÍ
14.00 – 18.00 hod. – ZVANÍ /školní prevence, očkování/
PÁTEK: 7.00 – 13.00 hod.
7.00 – 10.00 hod. – NEMOCNÍ
10.00 – 11.30 hod. – PORADNA /kojenci/
11.30 – 13.00 hod. – ZVANÍ /očkování, prevence/
V případě služby lékařky končí ordinace dříve, nástup na LSPP 15.30 hod. Po službě začíná
ordinace v 9.00 hod. V případě nepřítomnosti lékařky ošetří akutně nemocné na DS v J.
Hradci, pokud není určen zastupující lékař. LSPP v J. Hradci v Nemocnici na DEO všední
dny 15.30 – 22.00 hod., v sobotu a neděli 8.00 – 20.00 hod., dále pro závažně nemocné do
7.00 hod. na DEO v J. Hradci. Tel.: 384376111, 384376337.
POZOR! Lékárenská služba v Lékárně U Nemocnice v J. Hradci je denně do 20.00 hod.
DĚTI DO 1 ROKU BUDOU OŠETŘENY PŘEDNOSTNĚ.
Pro zvané platí dle zájmu domluva na určitou hodinu.
Dle potřeby určí lékař pořadí pacientů.
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DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 10. 6. 2010
jsme jeli na výlet
do Telče. Zde jsme
navštívili dvě výstavy, které se konaly na
zámku. Výstava hraček a výstava z natáčení
večerníčku „Krysáci“. Dále jsme si prohlédli
náměstí, kde jsme si koupili zmrzlinu, a

zámecký park, kde si děti mohly zaskotačit
nebo odpočinout.
V pondělí 14. 6. a 21. 6. jsme opět jeli do
bazénu do J. Hradce. Při posledním plavání
děti jezdily i na velkém tobogánu, což se
jim náramně líbilo.
Ve středu 23. 6. jsme šli do výtvarné dílny
na kurz „Malované kapesníčky“. Děti si
namalovaly velice pěkné obrázky.
Ve středu odpoledne 30.
6. proběhlo na Obci
Zahrádky
slavnostní
ukončení
předškolní
docházky
budoucích
prvňáčků. Do první třídy
odchází šest dětí, a to:
Zdeněk
Kundrát,
Karolína
Svobodová,
Tereza Brabcová, Adam
Barták,
Iveta
Heřmánková a Tereza
Dvořáková. Pan starosta
Ing. Josef Kohout popřál
všem
dětem
hodně
úspěchů ve škole a
předal jim dárečky, které
si děti rády hned prohlédly. Pěkně jsme si s dětmi popovídali o tom, čím by chtěly jednou být
a na co se těší ve škole. Nakonec si děti s chutí snědly připravené občerstvení. Ještě jednou
jim přejeme hodně úspěchů ve škole i v dalším životě.
Oznámení:
O letních prázdninách bude mateřská škola uzavřena od 19. 7. do 31. 8. 2010.
Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za měsíc červen se konalo pět kurzů. Pro předškolní děti
z Mateřské školy Zahrádky jsem uspořádala druhý kurz Košíčky.
Již v minulém čísle
jsem se zmiňovala,
že předškoláků je
letos hodně, a proto
jsem je musela
rozdělit do dvou
skupin. I druhá skupinka byla moc šikovná a
košíčky se povedly a děti pracovaly s velkým
zaujetím. Radost z podařeného díla byla
oboustranná a děti z obou skupin si zaslouží
pochvalu. Věřím, že si přijdou uplést košíček i
za rok, co by velcí školáci.
Dalším kurzem byl kurz Smaltované šperky, který vedli pánové Otakar Kolář a Vladimír
Černý. Dospělých klientů i dětí se přihlásilo málo, a tak jsem oba kurzy spojila a k radosti
zúčastněných otevřela. Všichni vyráběli především šperky – náušnice a přívěšky. Zkušenosti
pánů lektorů jsou opravdu bohaté, a
tak jsme si kurz náležitě užili, i když
v malém počtu.
Kurz Malované kapesníčky byl opět
pro děti z Mateřské školy Zahrádky.
Děti rády malují, a proto jsem jim
přichystala malování, ale místo papíru
dostaly kapesníčky. Obrázek byl dle
jejich přání. K malbě děti používaly
textilní fixy a voskovky. Pak
s nadšením konečné dílo zdobily flitry.
Po
zaschnutí
jsem
kapesníčky
zažehlila a mohou teď sloužit jako
dečka někde v pokojíčku, anebo jako
obrázek na zdi.
Posledním
kurzem
v uplynulém
období byl druhý díl seriálu Patchwork, který vedla paní Miroslava Fáberová. Všechny
účastnice se pochlubily ušitými bloky – srubem, zámeckými schody a babiččinou zahrádkou.
Všem se dařilo velmi dobře a paní lektorka nešetřila chválou. K posouzení přikládám několik
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fotografií, ale více jich najdete na naší webové stránce, vřele doporučuji. Dalším probíraným
blokem byla hvězda a dokončovali jsme desky na ušité bloky.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme k narozeninám

Kolmanová Marie, Zahrádky č.p. 13,
oslaví dne 20. července 81 let

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 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 7. 7. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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KALENDÁŘ OBCE OD 12. ČERVENCE DO 15. SRPNA 2010
DATUM
pondělí 12. 7.
čtvrtek

15. 7.

pondělí

19. 7.

úterý
středa

20. 7.
21. 7.

čtvrtek

22. 7.

HOD.
16 – 19
16 – 19
8.30

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

9.00
16 – 19
16 – 19
9.00
9.00
14.00
8.30
14.00

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna
výtvarná dílna
výtvarná dílna
čekárny bus
výtvarná dílna

9.00
9.00
16 – 19
16 – 19
9.00
9.00
9.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna
výtvarná dílna
výtvarná dílna

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
dle přihlášení

obec
obec

POZN.
úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

Tapisérie, Grafologie
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy

obec

Tapisérie, Grafologie
Tapisérie, Grafologie
Mandaly
dle přihlášení
Mandaly

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

pátek
23. 7.
pondělí 26. 7.

úterý
středa
čtvrtek

27. 7.
28. 7.
29. 7.

Mandaly
Keramika
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Keramika
Keramika
Keramika

obec

popelnice
pondělí

2. 8.

9.00

výtvarná dílna

16 – 19
16 – 19

obecní úřad
obecní knihovna

Řezbářství
Paličkování
veřejný internet, knihy a časopisy

3. 8.

9.00

výtvarná dílna

středa

4. 8.

9.00

výtvarná dílna

čtvrtek

5. 8.
20.00
14.00
9.00
9.00
9.00
16 – 19
16 – 19

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

veřejný internet, knihy a časopisy

6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.

obec

Řezbářství
Paličkování
Řezbářství
Paličkování

úterý

pátek
sobota
neděle
pondělí

úřední doba

popelnice
Jednání zastupitelstva
Košíkářství - vrbové proutí
Košíkářství - vrbové proutí
Košíkářství - vrbové proutí
Krajinomalba
úřední doba

úterý
středa
čtvrtek

10. 8.
11. 8.
12. 8.

9.00
9.00
8.30
9.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna
čekárny bus
výtvarná dílna

Krajinomalba
Krajinomalba
dle přihlášení
Krajinomalba

pátek
sobota
neděle

13. 8.
14. 8.
15. 8.

9.00
9.00
9.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna
výtvarná dílna

14.00

výtvarná dílna

Krajinomalba
Drátkování, Šperky z lesklé pryskyřice
Drátkování, Šperky z lesklé pryskyřice
Plstěné šperky
Dřevěné hračky

obec

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 16. 8. 2010 – 12. 9. 2010 je v pondělí 9. srpna 2010.
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