15. ročník

srpen 2009

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. srpna 2009



Usnesením č. 38/2009 zastupitelé rozhodli zrušit poplatky v Obecní knihovně
Zahrádky s účinností od 1. září 2009.
V platnosti zůstává pouze poplatek za tištěný výstup z internetu:
A4 – jednostranný - 1.50 Kč
A4 – oboustranný - 2.00 Kč



Usnesením č. 39/2009 zastupitelé rozhodli vyzvat Obec Studená a Město Strmilov k
vypracování návrhu Smlouvy o školském obvodu.



Usnesením č. 40/2009 zastupitelé rozhodli zadat vypracování projektu na rozšíření
obecního vodovodu Zahrádky.
S ohledem k záměru dostavby kanalizace a rekonstrukce místní komunikace by bylo dobré
prodloužit obecní vodovod pro možnost budoucího napojení domů na „Perkách“, které jsou
v současné době připojeny na vlastní zdroje.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Hlášení adresy pro doručování
Od 1. 7. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění mimo
jiných i zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Touto
novelou zákona se rozšiřuje taxativně stanovený výčet údajů vedených v informačním
systému evidence obyvatel jak ke státním občanům České republiky, tak i k cizincům, kterým
byl na území ČR povolen pobyt – nově může být ke každému obyvateli evidována adresa pro
doručování písemností podle zvláštního právního předpisu, údaje o její změně či zrušení.
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O evidenci údaje o adrese pro doručování si může zažádat každý obyvatel na ohlašovně
v místě trvalého pobytu, kde si vyplní formulář „Hlášení adresy pro doručování“. Této
možnosti mohou využít občané, kteří zde mají hlášen trvalý pobyt, ale žijí na jiné adrese.
K žádosti je třeba doložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, případně průkaz
povolení k pobytu pro cizince.
Zdravotní středisko Strmilov oznamuje občanům čerpání dovolené:
Zubní lékařka MUDr. Matoušková neordinuje:
17. 8. – 28. 8. 2009
V měsíci červenci zhlédlo internetové stránky obce na adrese
www.zahradky.cz 2 001 návštěvníků.

DÁLE INFORMUJEME
 VÝTVARNÁ DÍLNA
Začátkem měsíce července se
konal kurz Košíkářství – pedik,
který vedla paní lektorka Monika
Weisová. O třídenním kurzu se
napletlo opravdu dost věcí, což
můžete posoudit z fotografií.
V polovině

července
našich
služeb využila paní
Markéta Tlamichová
z Třemblat u Říčan a
přijela s dvaceti dětmi
na
výtvarný
a
poznávací tábor.
V dílně se věnovaly zdobení triček a výrobě šperků.
Děti si opravdu dostatečně
užily zahrady a díky
krásnému
počasí se
vyřádily při
koupání.
Z výletu do Telče byly také nadšené.

Po nich přijely děti z Křenovic u Písku na hasičské soustředění. Jejich vedoucí jim přivezli i
hasičské hadice a nacvičovali štafetu. Na zpestření jejich pobytu jsem pro ně připravila pletení
košíčků z pediku. Celodenní výlet do hradeckého Aquaparku byl pro ně příjemným zážitkem.
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Začátkem měsíce srpna se konaly dva kurzy. Kurz Řezbářství vedl pan lektor Petr Krajíček.
Účast byla jako vždy velká a díla se všem povedla. Další kurz Paličkování vedla paní lektorka

Janka Krausová. Klienti obou kurzů se chodili navzájem povzbuzovat a obdivovat svá díla.
Společně s nimi na ubytovně byli členové Kyjovského komorního sboru pana Jana Sáraze.
Koncem týdne své týdenní snažení předvedli na koncertě v místním kostele Českobratrské

církve evangelické v Zahrádkách. Členy sboru jsme měli možnost poznat již loni. Letos stejně
jako loni se koncert moc líbil. Snad nás zase někdy přijedou rozptýlit.
Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dne 1. září 2009 se uskuteční slavnostní zahájení nového školního
roku 2009/2010 za účasti pana starosty Ing. Josefa Kohouta. Zároveň
bude v MŠ Den otevřených dveří. Rodiče se mohou s dětmi přijít
podívat do naší školky.
Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová

֠

POTĚŠILO NÁS (A VÁS) …

 Touto cestou děkujeme našim spoluobčanům, kteří svépomocí opravili místní
komunikaci „Perka“ a tímto přispěli k lepší sjízdnosti této cesty.
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Trocha poezie od naší spoluobčanky
Naše milé Zahrádky,
nevládnou v nich šarvátky,
žijí tady dobří lidé,
pohoda je znáti všude.

Málo lidí je bez práce,
proto máme i koláče,
u Kolmanů výběr velký,
též zákusky nebo bulky.

Bacily ty vyženeme,
na zdraví si připijeme,
jabkovice, slivovice,
vyrábí se u Adamce.

By nás bylo v létě více,
ubytovny starají se,
ve Mlýně, či ve školce,
neb u Šteflů v jednotce.

Chcete přivézt písek, kámen,
tak to není žádný problém,
u Kovářů objednáte,
zakrátko ho doma máte.

Chceme-li se mléka napít,
víme dobře, kam si zajít,
u Kolmanů, ve dvanáctce,
vychladí ho nádrž hladce.

Když nám v autě něco drnká,
zastavíme u Heřmánka,
opraví ho na počkání,
máte ještě další přání?

L. P. 2009

Staré lidové srpnové pranostiky:
•
•
•
•

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
Když v srpnu fouká severák, bude dlouho pěkně pak.
Když v srpnu hrom hřímá, bude na sníh bohatá zima.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Vítáme mezi námi

Veroniku Kubíčkovou, Zahrádky č.p. 25,
narozenou 31. 7. 2009 Marii a Miroslavu Kubíčkovým



Blahopřejeme k narozeninám
Kovářová Milada, Zahrádky č.p. 38,
oslavila dne 2. srpna 87 let
Hlavatý Miloslav, Zahrádky č.p. 53,
oslaví dne 18. srpna 71 let
Kubíček František, Zahrádky č.p. 25,
oslaví dne 26. srpna 74 let
Svoboda Josef, Zahrádky č.p. 39,
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oslaví dne 26. srpna 83 let

KALENDÁŘ OBCE OD 17. SRPNA DO 13. ZÁŘÍ 2009
DATUM
pondělí 17. 8.
středa
19. 8.
čtvrtek 20. 8.

HOD.
16 – 19
9.00
8.30
9.00

MÍSTO
obecní úřad
výtvarná dílna
čekárny bus
výtvarná dílna

AKCE

POŘ.

POZN.
úřední doba

obec

mikrobus Strmilov

Košíkářství – vařené proutí
Košíkářství – vařené proutí
popelnice

pátek
sobota

21. 8.
22. 8.

9.00
9.00

výtvarná dílna
výtvarná dílna

neděle
pondělí
čtvrtek

23. 8.
24. 8.
27. 8.

10 – 12
9.00
16 – 19
8.30

obecní knihovna
výtvarná dílna
obecní úřad
čekárny bus

sobota 29. 8.
pondělí 31. 8.
čtvrtek
3. 9.

10 – 12
16 – 19
8.30

obecní knihovna
obecní úřad
čekárny bus

veřejný internet, knihy a časopisy

sobota
pondělí
čtvrtek

5. 9.
7. 9.
10. 9.

20.00
10 – 12
16 – 19
8.30

Obecní dům, sál
obecní knihovna
obecní úřad
čekárny bus

Jednání zastupitelstva
veřejný internet, knihy a časopisy

sobota

12. 9.

9.00

výtvarná dílna

10 – 12
12.00

obecní knihovna
výtvarná dílna

Suchá květinová vazba
Netradiční batika
Ryby a jiná zvířátka z pediku
veřejný internet, knihy a časopisy
Zvonečky1
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Košíkářství – vařené proutí
Drátkování
Plstěné šperky
veřejný internet, knihy a časopisy
Plstěné šperky

obec

obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec
obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec
obec

úřední doba
mikrobus Strmilov
popelnice

obec

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 14. 9. 2009 – 11. 10. 2009 je v pondělí 7. září 2009.

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 10. 8. 2009, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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