16. ročník

září 2010

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. září 2010



Usnesením č. 32/2010 zastupitelé schválili znění smlouvy o půjčce na
profinancování akce „Oprava místních komunikací v k.ú. Zahrádky“ a pověřují
starostu jejím uzavřením.
Tato půjčka bude použita k profinancování opravy místních komunikací. Po
ukončení akce musí být veškeré náklady uhrazeny a poté je možno žádat o
proplacení dotace.



Usnesením č. 33/2010 zastupitelé rozhodli nevyhovět žádosti o bezúplatný odběr
vody pro č.p. 7 v k.ú. Horní Dvorce.

ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin
Obecní mikrobus nepojede z provozních důvodů ve čtvrtek 16. 9. 2010.

Sběr netříděného velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu se
uskuteční letos již podruhé v sobotu 2. října 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 měsíci srpnu zhlédlo internetové
www.zahradky.cz 2 411 návštěvníků.
1

stránky
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ZAHRÁDKY
konané ve dnech 15. a 16. října 2010
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Josef Kohout, 54 let, OSVČ, Zahrádky, bez politické příslušnosti
Ing. Miroslav Urbánek, 45 let, jednatel, Zahrádky, bez politické příslušnosti
Ing. Petr Doskočil, 27 let, agronom, Zahrádky, bez politické příslušnosti
Richard Kovář, 29 let, řidič, Zahrádky, bez politické příslušnosti
Petr Barták, 37 let, technik, Zahrádky, bez politické příslušnosti
Marek Rod, 32 let, OSVČ, Zahrádky, bez politické příslušnosti
Ing. Michaela Dubová, 30 let, mateř. dovolená, Horní Dvorce, bez politické příslušnosti
Miroslav Kubíček, 35 let, technik, Zahrádky, bez politické příslušnosti

DÁLE INFORMUJEME
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve středu 1. 9. 2010 byl slavnostně zahájen školní rok 2010/2011 za
účasti pana starosty obce Ing. Josefa Kohouta a paní Marcely
Daňhelové, provozní turistické ubytovny a výtvarné dílny. Do
mateřské školy je zapsáno 18 dětí. Volná místa ještě jsou. Rádi přivítáme nové děti. Přijďte se
k nám podívat. Cílem naší práce bude i nadále vytvářet pro děti podnětné prostředí plné
pohody a radosti z prožitého dne.

Děkuji Obci Zahrádky za úpravy
provedené v MŠ (malování, výměna
linolea, koberce a zakoupení nových
závěsů).
Za MŠ Zahrádky
Jana Harudová
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 VÝTVARNÁ DÍLNA
Za uplynulé období se
konaly tři kurzy.
Kurz Drátkování vedla
lektorka
Jindřiška
Brejchová. Pomocí drátku
jsme zkrášlovali keramické
hrnečky, kamínky, láhve a
jiné předměty.
V minulém čísle jsem avizovala předváděcí kurz
lektorky Lenky Lapkové Podzimní aranžmá. K aranžování jsme používali hrnkové květiny,
okrasné dýňky a jiné přírodniny. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jak za málo peněz udělat
krásné aranžmá s podzimní tématikou.

IV. díl seriálu Patchwork se konal začátkem měsíce září. Kurz samozřejmě vedla lektorka
Miroslava Fáberová. Úvodem se všechny účastnice pochlubily ušitými bloky – opilcova
stezka a kolo nákladního vozu nebo také drážďanský talíř z minulého dílu.
Dalšími probíranými
bloky byly letící
husy,
ptáci
ve
vzduchu, košík a
plachetnice.
Blok
košík
lektorka
s klientkami
při
kurzu
detailně
probrala.
Naučily se, jak číst v návodu, jak si nákres
rozdělit a práci si usnadnit. Jednotlivé dílky
nařezaly a naučily se urychlit si práci,
zjednodušit si ji a zpřesnit ji. Jednotlivé dílky
sešily. Ostatní bloky už vycházejí ze
zkušenosti s blokem košík.

Marcela Daňhelová
provozní Výtvarné dílny
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OBEC ZAHRÁDKY A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHRÁDKY
POŘÁDÁ
V PÁTEK 17. ZÁŘÍ V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY
OSLAVU 30. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKY
s tímto programem:
Den otevřených dveří spojený s výstavou fotografií z historie MŠ od 13.00 do 15.30
hod., na který srdečně zveme všechny obyvatele a návštěvníky obce.
Setkání současných a bývalých zaměstnanců MŠ s představiteli obce od 17 hod.

Ing. Josef Kohout
starosta obce

Jana Harudová
ředitelka mateřské školy

Přijďte mezi nás …
Všechny Vás tu vítáme,
s radostí Vám máváme,
na každého kluka, holku,
dnes slavíme naši školku.

V Zahrádkách v každém roce
na komín vždy čápi letí,
ve školičce těšíme se
hned na další malé děti.

Školce už je třicet let,
tedy mladá nebo kmet?
Však kdo jednou přišel sem,
jen tak honem nechtěl ven.

Naše školka maličká,
je z ní slyšet písnička.
Malujeme, zpíváme,
na flétničku pískáme.

Za každým se zavřou vrátka,
cesta zpět je ale krátká.
Chodili sem tatínkové,
také naše matičky,
dnes do školky zase vodí
svoje malé dětičky.

Počítáme, soutěžíme,
na školu se připravíme,
rozhodně tu neleníme!
Je tu prima zábava,
vždycky dobrá nálada.

Můj táta sem také chodil,
jestlipak i trošku zlobil?
Pojďme tedy dneska znovu
projít si tu milovanou školu.

A tak pojďte všichni hosté
i vy kluci, holky,
podívat se do té
Zahrádecké školky.
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ZO ČSŽ

ZAHRÁDKY
pořádá

POHÁDKOVÝ LES
Kdy? Neděle

19. 9. 2010 od 14.00 do 16.00 hod.

Kde? Za PENZIONEM MLÝN směrem k Bukovici

Pro děti jsou připraveny
sladké odměny a občerstvení.
vstupné pro dospělé 20,- Kč

Při nepříznivém počasí bude akce odložena.

5

občanské sdružení ZAHRÁDECKÝ SPOLEK

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DRAKIÁDU,
KTERÁ SE KONÁ JIŽ PO TŘINÁCTÉ
V ZAHRÁDKÁCH NA LOUCE U LOMU

V SOBOTU 16. ŘÍJNA 2010
PROGRAM:
14.00 registrace soutěžících
14.30 soutěž o nejhezčího
a nejvytrvalejšího draka
15.30 vyhlášení vítězů, posezení
u ohně a opékání buřtů

Nekoná se pouze za velkého deště.
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BIBLICKÝ KROUŽEK
Milí rodiče,
opět bude probíhat v Obecním domě v Zahrádkách biblický kroužek pro vaše děti. Bude se
konat od října do konce května vždy v úterý od 16:00 do 17:00 hod. kromě prázdnin. První
setkání bude 5. října. Poplatek za kroužek činí 30 Kč na dítě.
Co budeme na kroužku dělat? Budeme si povídat nad Biblí o Bibli. Budeme objevovat její
příběhy, vzkazy a veliká tajemství. Budeme tvořit, zpívat a hrát hry i divadlo.
Chcete-li, aby vaše dítě chodilo do kroužku, vyplňte ústřižek přihlášky a spolu s poplatkem
jej pošlete po svém dítěti na první setkání. Přihlášku si vyzvedněte u paní Heřmánkové v
Obecním domě.
Drahomír Frühbauer, váš farář Českobratrské církve evangelické ze Strmilova.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



Blahopřejeme novomanželům

Monice (roz. Doskočilové) a Tomášovi Duškovým,
Zahrádky č.p. 21, ke sňatku uzavřenému dne 11. 9. 2010



Blahopřejeme k narozeninám

Müller František, Zahrádky č.p. 61,
oslaví dne 18. září 73 let
Svobodová Marie, Zahrádky č.p. 43,
oslaví dne 24. září 78 let

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 6. 9. 2010, náklad 110 ks. Registrační číslo MK ČR E 11677.
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KALENDÁŘ OBCE OD 13. ZÁŘÍ DO 17. ŘÍJNA 2010
DATUM
pondělí 13. 9.

HOD.
16 – 19
16 – 19
15.00

MÍSTO
obecní úřad
obecní knihovna
výtvarná dílna

9.00

výtvarná dílna

9.00

výtvarná dílna

16 – 19
16 – 19
8.30

obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

13.00
16 – 19
16 – 19
8.30

výtvarná dílna
obecní úřad
obecní knihovna
čekárny bus

8.30
16 – 19
16 – 19
16 - 17
8.30

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

9. 10.

19.00
9.00

Obecní dům, sál
výtvarná dílna

neděle 10. 10.

9.00

výtvarná dílna

pondělí 11. 10.
úterý
12. 10.
středa 13. 10.
čtvrtek 14. 10.

16 – 19
16 – 19
16 - 17
15.00
8.30

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

pátek 15. 10.
sobota 16. 10.

14 – 22
8 - 14

Obecní dům, sál
Obecní dům, sál

středa
čtvrtek
sobota

15. 9.
16. 9.
18. 9.

neděle

19. 9.

pondělí
čtvrtek

20. 9.
23. 9.

neděle 26. 9.
pondělí 27. 9.
čtvrtek

30. 9.

neděle 3. 10.
pondělí 4. 10.
úterý
čtvrtek

sobota
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5. 10.
7. 10.

AKCE

POŘ.

veřejný internet, knihy a časopisy
Plstěná zvířátka1

obec

POZN.
úřední doba

popelnice
Šperky z lesklé pryskyřice1
Hedvábná přáníčka
Síťování
Plstěná zvířátka
Patchwork – seriál - V. díl
Síťování
Plstěná zvířátka
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Patchwork – seriál – IV. díl
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy

obec
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Patchowrk – seriál – VI. díl
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti

obec
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Jednání zastupitelstva
Vazba časopisů
Restaurování nábytku
Vazba časopisů
Restaurování nábytku
úřední doba
veřejný internet, knihy a časopisy
Biblický kroužek pro děti
Malování na hedvábí1

obec
ČCE
obec

mikrobus Strmilov
popelnice

Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce

vyhrazeno pro děti z regionu
Uzávěrka příštího kalendáře pro období 18. 10. 2010 – 14. 11. 2010 je v pondělí 11. října 2010.

SLUNEČNÍ HODINY před Obecním domem:

PANNA 23. 8. – 22. 9.



VÁHY 23. 9. – 22. 10.
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