červen 2010

16. ročník

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. června 2010


Usnesením č. 28/2010 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1/2010.
Obec hospodaří se schváleným rozpočtem a každá změna musí být projednána a
schválena zastupitelstvem obce. Rozpočet obce bude navýšen v příjmech o 77 000
Kč, ve výdajích o stejnou částku.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Každoroční sběr netříděného velkoobjemového odpadu a
nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 19. června 2010 od 14 do
17 hodin v hospodářském dvoře.
Bezplatně je možné odložit staré matrace, umyvadla a jiné velké věci,
které se nevejdou do popelnice (nikoliv biologický odpad), dále
pak všechny elektrospotřebiče a jejich části, autobaterie, atd.

V letošním roce proběhne plánovaná rekonstrukce „Perecké cesty“ a
bylo by žádoucí, pokud mají majitelé vodovodní přípojku ve špatném
technickém stavu, aby si ji opravili co nejdříve před touto rekonstrukcí.

Jak jsme již informovali v předminulém zpravodaji, budeme provádět
výměny vodoměrů. Sdělujeme tímto občanům, že výměnu bude
zajišťovat také pan Michal Šedivý. Prosíme, aby byl umožněn přístup
panu Doskočilovi nebo panu Šedivému. Děkujeme.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Výsledek hlasování ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
volební okrsek č. 1 obec Zahrádky
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Účast na volbách do PS Parlamentu ČR
volební okrsek č. 1 obec Zahrádky
27%
počet volících
73%

počet nevolících

Účast byla tentokrát
v Zahrádkách
vyšší
než celorepublikový
průměr. Jistě k tomu
přispěli i návštěvníci
naší obce, kteří si
zažádali v místě svého
trvalého pobytu o
vydání
voličského
průkazu a tím si
zajistili možnost volit
kdekoliv
v naší
republice.
2

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
V úterý 4. 5. jsme
jeli na divadlo do
Strmilova
na
představení Hugo a Fugo – hurá
prázdniny. Děti pomohly klaunům sbalit
správné věci do baťůžku na výlet za
veselého zpívání a tancování.
Ve středu 5. 5. se konala besídka
k svátku maminek. Děti přítomným
zahrály dvě pohádky - „O šípkové
Růžence“ a „Honza a korále“. Dále děti
přednášely básně, zpívaly písně, tancovaly
tanečky a mazurku. Terezka Brabcová
s Karolínkou Svobodovou pěkně zahrály na

flétny. Nakonec děti daly svým maminkám vlastnoručně vyrobený dárek (namalované
dřevěné prkénko, na kterém byl nalepený pěkný obrázek z ubrousku) a srdíčkové přáníčko.
V pondělí 31. 5. a 7. 6. jsme byli v Jindřichově
Hradci v dětském a relaxačním bazénu.
Plavčice děti zábavnou formou seznamovaly

s vodou, učily je skákat do vody, potápět se
atd.
V úterý 1. 6. jsme jeli do Jindřichova Hradce
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na dopravní hřiště, kde si děti vyzkoušely jízdu na kolech, koloběžkách a tříkolkách. Děti se
snažily jezdit správně vpravo, podle značek a semaforů. Zároveň chci poděkovat našim ženám
ze ZO ČSŽ za finanční příspěvek pro děti k Mezinárodnímu dni dětí.
Mrzí mě chování místních dětí na školní zahradě. Papírky od bonbonů a sušenek se povalují
po zahradě, rozkvetlé květiny ze skalky jsou otrhány a naházeny v kuchyňce v altánu, písek
z pískoviště je rozsypán po celé zahradě. Prosím rodiče, aby dětem domluvili. Zároveň
upozorňujeme na nebezpečí hrozící dětem při lezení po plotech, které jsou v havarijním stavu.
Na zahradě je odpadkový koš, do kterého lze odložit odpadky. Květiny jsou pro okrasu a ne
na trhání, bez vody uvadnou. Děti, rodiče ani kolemjdoucí se pak nemohou potěšit pohledem
na rozkvetlý záhonek. Děkuji.
OZNÁMENÍ:
Sdělujeme zájemcům, že v úterý 15. 6. 2010 v 10,30 hod. k nám přijede pan fotograf. Kdo
bude mít zájem, může se přijít vyfotografovat.

Jana Harudová
ředitelka MŠ

 VÝTVARNÁ DÍLNA

V měsíci květnu se konal pouze jeden
kurz pro děti a začátkem měsíce června se
už konaly čtyři kurzy.
V květnu jsem otevřela kurz pro děti ve
věku ZŠ, a to kurz Šperky z korálků, který
vedla paní lektorka Karla Hátleová. Tento
kurz byl zcela záležitostí děvčat. Vyráběla
náušnice,
náhrdelníky
a
přívěšky na mobil. Práce nám
šla pěkně od ruky a dílo se
dařilo.
Začátkem
června
se
konal kurz
Košíčků pro
předškolní
děti ze zdejší
školky.
Předškoláků je dost, a tak jsem je rozdělila na dvě
skupiny. První skupinka už má košíčky doma a děti z nich mají velkou radost. Druhá
skupinka na košíčkách pracuje právě teď.
Pro dospělé se konal kurz Ozdoby ze slámy a Figurky z kukuřičného šustí. Oba kurzy vedla
paní lektorka Miroslava Kadlecová.
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V minulém čísle jsem vás informovala a vyzývala k přihlášení se na mimořádný kurz
Patchworku, který pracovně nazýváme
seriál. Kurz vede paní lektorka Miroslava
Fáberová. Velký zájem předčil naše
očekávání, a proto kurz otvíráme ve dvou
termínech. Vždy se bude konat v neděli
v dopoledních hodinách pro jednu skupinu
a v odpoledních hodinách pro skupinu
druhou. Máme tedy za sebou první díl a už
se těšíme na pokračování. Výsledkem
celého seriálu bude buď velká deka na
dvojlůžko anebo malá. Rozhodnutí je na
každé účastnici, jak odhaduje svoje síly.
Deka se bude skládat z různých vzorových
bloků. Další ušité bloky mohou
posloužit pro povlak na polštář,
desky a různé dekorativní
předměty
do
domácnosti.
kurzu
bude
Předmětem
především strojový patchwork,
ale i ručně šitý, který má své
kouzlo. Patchwork je poměrně
rozsáhlá technika, která skýtá
ještě další varianty. Každý vzor
má svůj název a význam. První
díl obsahoval srubovou techniku,
zámecké schody a ručně šitou
babičinu
zahrádku.
Pro
nezasvěcené
mohou
názvy
působit až úsměvně, ale po
detailnějším seznámení se s jednotlivými technikami osobně nevycházím z údivu. Přeji ženám
hodně trpělivosti a zdaru.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

 Děkujeme našim ženám ze ZO ČSŽ Zahrádky, že se opět ujaly celoroční péče o zeleň
na veřejných prostranstvích obce.

V měsíci květnu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 2 084 návštěvníků.
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KALENDÁŘ OBCE OD 14. ČERVNA 2010 DO 11. ČERVENCE 2010
DATUM
pondělí 14. 6.
úterý
čtvrtek

15. 6.
17. 6.

HOD.
16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

sobota

19. 6.

9.00

výtvarná dílna

9.00
16 – 19
16 – 19
16 - 17
10.00
8.30

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

8.30
13.00
16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

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

20.00
9.00
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna
výtvarná dílna

9.00

výtvarná dílna

8.30

čekárny bus

neděle 20. 6.
pondělí 21. 6.
úterý
středa
čtvrtek

22. 6.
23. 6.
24. 6.

neděle

27. 6.

pondělí

28. 6.

úterý
čtvrtek

29. 6.
1. 7.

sobota
neděle
pondělí

3. 7.
4. 7.
5. 7.

úterý
čtvrtek

6. 7.
8. 7.
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MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
Obecní dům, sál
čekárny bus

AKCE
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
obec

POZN.
úřední doba

mikrobus Strmilov
popelnice

Smaltované šperky
Smaltované šperky1
Ruční papír
Zdobený papír-škrobový, hřebenový
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
Kapesníčky2
dle přihlášení

obec
ČCE
mikrobus Strmilov
popelnice

Patchwork – seriál - II. díl
Patchwork – seriál - II. díl
úřední doba

2

vyhrazeno pro děti z regionu

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
dle přihlášení

obec
ČCE
obec

Jednání zastupitelstva
Košíkářství - pedik
Košíkářství - pedik
SVÁTEK
Košíkářství - pedik
SVÁTEK
dle přihlášení

obec

obec

mikrobus Strmilov
popelnice

mikrobus Strmilov
popelnice

vyhrazeno pro děti MŠ Zahrádky

Uzávěrka příštího kalendáře pro období 12. 7. 2010 – 15. 8. 2010 je ve středu 7. července 2010.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

BLÍŽENCI

21. 5. - 20. 6.



RAK

21. 6. – 22. 7.



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. 6. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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